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Abstract 
 

Hult, Daniel. (2016). Visioner, målbilder och diskurser om hållbar stadsutveckling: En 

fallstudie av Norra Djurgårdsstaden. [Visions, Objectives and Discourses of Urban 

Sustainability: A Case Study of Stockholm Royal Seaport].  
 

Sveriges strategi för hållbar utveckling bygger sedan lanseringen av ’gröna folkhemmet’ 

1996 på en ekologisk moderniseringsdiskurs och ett vedertaget samband om synergier 

mellan ambitiös miljöpolitik, ’smart’ tillväxt och social välfärd. I dag är Sverige ett av 

världens mest framstående länder inom miljöpolicy och ekologisk modernisering. 

Ekologisk modernisering har dock kritiserats av forskare för att inte vara särskilt 

’hållbar’ i själva verket. Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största 

utvecklingsprojekt inom hållbar stadsutveckling, och ett av de projekt som varit föremål 

för sådan kritik. Syftet med denna uppsats är att utöka kunskapen om diskursiva 

praktiker inom hållbar stadsutveckling. Därför analyseras hur visioner och målbilder i 

plandokument definierar ekologisk modernisering och social hållbarhet. Uppsatsens 

resultat visar att ekologisk och ekonomisk hållbarhet ideologiskt solidifieras i linje med 

ekologisk moderniseringsdiskurs – men samtidigt omfördelas även diskursen om sociala 

hållbarhetsaspekter, vilket förändrar ekologisk moderniseringshegemoni. Detta 

resulterar i ’ett litet fall framåt’ för social hållbarhet, vilket utmanar den kritik som 

menar att sociala hållbarhetsaspekter minskar i takt med att ekologisk modernisering 

ökar. 
 

Samhällsplanering, avancerad nivå, masteruppsats för examen i samhällsplanering, 30 

hp. 
 

Handledare: Borén, Thomas. 
 

Språk: Svenska. 
 

Nyckelord: stadsplanering, hållbar utveckling, ekologisk modernisering, social 

hållbarhet, hållbara livsstilar, diskursanalys, interdiskursivitet, Norra Djurgårdsstaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Förord 
 

Vägen fram till denna uppsats har varit en lång upptäcktsresa. Den startade våren 2013 

med en enkel demografisk studie av Kista Science City och IKT-kluster, för att därefter 

i min kandidatuppsats leda mig in på boende- och medborgardialoger i 

upprustningsarbetet i Husby. I och med att jag nu lägger den sista handen på denna 

uppsats betyder det att jag nått kulmen på denna lärandeprocess. Det färdiga resultatet 

har möjliggjorts med hjälp av ett flertal personer som jag vill passa på att rikta ett stort 

tack till. 
 

Först vill jag tacka min handledare Thomas Borén för konstruktiv kritik, uppmuntran 

och vägledning genom uppsatsskrivandet. Jag vill även tacka professor Bo Malmberg 

och Ulf Jansson som följt arbetets gång genom uppsatsseminarier. Tack även till Anders 

Schill Paulsen som bidragit med konstruktiv kritik. Slutligen vill jag tacka alla 

människor som på olika sätt har stöttat och inspirerat mig under min utbildning.  
 

Daniel Hult 

Stockholm, juni 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



3 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning ....................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte, material och frågeställningar ........................................................................ 6 

1.2 Fallstudiens avgränsningar...................................................................................... 7 

1.2.1 Kort beskrivning av Norra Djurgårdsstaden .................................................... 8 

1.3 Tidigare forskning som utrett begreppet hållbar utveckling ................................... 9 

1.4 Tidigare fallstudier om hållbar utveckling i Norra Djurgårdsstaden .................... 12 

1.5 Disposition ............................................................................................................ 12 

2 Metod .......................................................................................................................... 14 

2.1 Uppsatsens bakgrund ............................................................................................ 14 

2.2 Analysmodell ........................................................................................................ 15 

2.2.1 Ideologi och hegemoni ................................................................................... 16 

2.2.2 Diskurs och diskursiva praktiker .................................................................... 16 

2.2.3 Kommunikativ händelse och diskursordning ................................................. 17 

2.2.4 Dokumentens analyspunkter .......................................................................... 18 

2.2.5 Interdiskursivitet............................................................................................. 18 

2.2.6 Interdiskursivitet som exogena och endogena idéer ...................................... 19 

2.2.7 Intertextualitet ................................................................................................ 19 

2.3 Språklig begreppsapparat ...................................................................................... 20 

2.3.1 Ordbetydelse................................................................................................... 20 

2.3.2 Ordalydelse..................................................................................................... 21 

2.3.3 Modalitet ........................................................................................................ 21 

2.3.4 Transivitet....................................................................................................... 22 

2.4 Metodologiska begränsningar ............................................................................... 23 

2.5 Forskningsetiska överväganden ............................................................................ 23 

3 Uppsatsens diskursteoretiska antaganden .............................................................. 25 

3.1 Hållbar utveckling som ett politiskt begrepp inom stadsplanering ....................... 25 

4 Diskurser .................................................................................................................... 28 

4.1 Ekologisk modernisering ...................................................................................... 28 

4.1.1 Ekologisk modernisering i svensk stadsplanering ......................................... 29 

4.2 Hållbara städer ...................................................................................................... 30 

4.3 Social hållbarhet ................................................................................................... 31 

4.4 Hållbara livsstilar .................................................................................................. 32 



4 

 

4.4.1 Livskvalité inom hållbara livsstilar ................................................................ 34 

4.5 Svensk stadsplanering och ‘den goda staden’ ....................................................... 34 

4.6 Platsmarknadsföring ............................................................................................. 36 

4.6.1 Hållbar utveckling i svensk platsmarknadsföring .......................................... 37 

4.7 Sammanfattning av diskurser ................................................................................ 37 

5 Analys ......................................................................................................................... 39 

5.1 Analys av visionsdokumentet ............................................................................... 39 

5.1.1 Globalisering och den växande staden ........................................................... 39 

5.2 Ekologisk modernisering i visionsdokumentet ..................................................... 40 

5.2.1 Samverkan inom ekologisk modernisering .................................................... 42 

5.3 Hållbara(?) livsstilar i visionsdokumentet ............................................................ 43 

5.3.1 Livsstilsmässig mångfald ............................................................................... 44 

5.4 Kort summering av visionsdokumentet ................................................................ 45 

5.5 Analys av planprogrammet ................................................................................... 45 

5.5.1 Hållbar utveckling i planprogrammet ............................................................ 48 

5.6 Ekologisk hållbarhet ............................................................................................. 48 

5.6.1 Sammanfattande diskussion om ekologisk hållbarhet ................................... 50 

5.7 Ekonomisk hållbarhet ........................................................................................... 51 

5.7.1 Ekonomisk tillväxt inom hållbar utveckling .................................................. 52 

5.7.2 Sammanfattande diskussion om ekonomisk hållbarhet ................................. 53 

5.8 Social hållbarhet ................................................................................................... 54 

5.9 Diskurser i Norra Djurgårdsstaden om ‘social hållbarhet’ ................................... 57 

5.9.1 Social hållbarhet – att vara eller icke vara?.................................................... 58 

5.9.2 Sammanfattande diskussion om social hållbarhet .......................................... 60 

5.10 Intertextuell analys av visionsdokument och planprogram ................................ 61 

5.10.1 “I världsklass” .............................................................................................. 62 

5.10.2 Livsstil .......................................................................................................... 63 

6 Slutsats ........................................................................................................................ 66 

6.1 Studiens bidrag och framtida forskning ................................................................ 68 

Källförteckning ............................................................................................................. 69 

 

 



5 

 

1 Inledning 
 

I grunden går begreppet hållbar utveckling att härleda till ett specifikt initiativ – 

Brundtlandkommissionens rapport1 som togs fram 1987 av Världskommissionen för 

miljö och utveckling på uppdrag av FN. Rapportens kärnbudskap stipulerar att hållbar 

utveckling är: “en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers behov” (WCED 1987, s. 43). Denna tanke utmynnar i sin tur i 

en uppdelning av tre olika dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Syftet med denna kategorisering är att förtydliga att hållbar utveckling ska utgöras av 

tre grundpelare (Lützkendorf & Lorenz 2005; Parkin et al (2003).  

 

Hållbar utveckling har vunnit stor genomslagskraft världen över, och i dag är det i 

praktiken ingen som ställer sig mot hållbar utveckling, utan ’alla’ tycks vilja ha hållbar 

utveckling (Swyngedouw 2007). Trots det har en allt större kritik riktats mot 

hållbarhetsbegreppets komplexitet (Polk 2010), och vissa menar att begreppet urholkats 

och i dag saknar legitimitet (Davidson 2010). Därtill har flertalet fallstudier visat på 

misslyckade försök att genomföra visionen (Bulkeley 2006; Bergman & Bylund 2012; 

Wangel 2013). Flertalet forskare har därför ställt frågan: hur går det ihop?  
 

En förklaring utgörs av den diskussion som menar att hållbar utveckling saknar en 

tydlig definition, vilket i sin tur kan förstås som både en styrka och svaghet. Vissa 

forskare menar att begreppets ‘öppenhet’ kan underlätta möjligheten för politiker och 

beslutsfattare med motstridiga åsikter att ändå enas om gemensamma mål (Robinson 

2004). Baksidan med det, menar kritiker, är att begreppet samtidigt är sårbart för de som 

vill instansiera konceptet efter en politisk agenda (Lélé 1991). Ytterligare en uppfattning 

delas av de som menar att en normativ diskussion gällande begreppets avsaknad av en 

enhetlig definition är irrelevant, då det är en oundviklig konsekvens av att politiska 

positioner ständigt strider om och omförhandlar begreppets innebörd (Jacobs 1999; 

Hopwood et al 2005; Connelly 2007). Oavsett vilket av dessa perspektiv man utgår i 

från, så är det först när omtvistade koncept inom hållbar utveckling granskas som 

begreppets komplexitet blottläggs (Baker et al 1997). 
 

Dock har flertalet röster kritiserat hållbar utveckling för att vara avpolitiserat, vilket av 

vissa har lyfts fram som något positivt sett ut planerares perspektiv eftersom deras 

profession ska vara politiskt obunden (Gunnarsson-Östling et al 2013)2. Dock har det 

även resulterat i att planer som arbetas fram genomsyras av att de fokuserar på en 

lösning som inte beaktar motstridigheter och andra intressen – och då i synnerhet 

sociala aspekter. Ofta bottnar en sådan kritik i att planeringens fokus läggs vid den 

biofysiska miljön, vilket skalar ned de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet till att enbart handla om miljötekniska lösningar, och där stadens 

invånare negligeras (Vallance et al 2012).  
 

                                                 
1
 Begreppet hållbar utveckling myntades förvisso tio år tidigare, men det var i och med 

Brundtlandkommissionens rapport som begreppet fick spridning och nådde acceptans (Strandberg 2013).   
2
 Gunnarsson-Östling et al (2013) är noga med att påpeka att en avpolitisering är negativt för hållbar 

utveckling. 



6 

 

Inom ramen för svensk stadsplaneringstrategi kan detta begripas som en ekologisk 

moderniseringsdiskurs där innovationer inom miljöteknik ses som lösningen på stadens 

miljöproblematik (Anshelm 2002; Jänicke 2008). I mötet mellan utveckling av 

miljöteknik och nyliberala marknadsidéer, har det även uppstått en politisk vision som 

bygger på möjligheten att skapa ömsesidigt gynnsamma effekter mellan ‘grön 

utveckling’ och ekonomisk tillväxt (Baker 2007). Inom ekologisk 

moderniseringsdiskurs har hållbar stadsutveckling därmed kommit att handla om att 

skapa ekonomisk tillväxt och stödja återvinning, lågenergihus och liknande tekniska 

system, snarare än sammanväva element mellan hållbarhetsbegreppets tre dimensioner 

(Borén et al 2012). Sedan mitten av 1990-talet då ekologisk moderniseringsdiskurs blev 

den dominerande strategin inom svensk stadsplanering, har därför en konsensus slagit 

rot om att ambitiös miljöpolitik, smart tillväxt och social välfärd hänger samman 

(Lidskog & Elander 2012), vilket Andersson och Hermelin (2012, s. 86) benämner vid 

ett slags “plus-summe-spel”, där ‘social hållbarhet’ (genom hållbar tillväxt och ökad 

sysselsättning) förväntas uppstå som ett resultat av övriga satsningar (Lundqvist 2000). 

 

Flertalet forskare menar dock att ‘plus-summe-tänket’ är en felaktig slutsats som bygger 

på en övertro på vad “technological fixes” kan åstadkomma (Mol & Spaargaren 2000, s. 

19; Cook & Swyngedouw 2012, s. 1962), och menar att det är snarare tvärtom.  

Planeringspraktik och forskning är alltså inte entydiga om vad ekologisk modernisering 

har för innebörd inom hållbar utveckling, och mer specifikt hur relationen mellan de 

olika hållbarhetsdimensionerna påverkas. Detta utgör grund för att misstänka att den 

kunskap som existerar i dag kan nyanseras ytterligare. Denna uppsats ser därför ett 

behov av att granska vilka visioner och målbilder som ligger till grund för hur hållbar 

utveckling definieras i hållbar stadsplanering för att öka kunskapen om 

hållbarhetsbegreppets komplexitet. Av särskilt intresse är hur social hållbarhet kommer 

till uttryck inom ekologisk modernisering, och om det går att urskilja omfördelningar 

inom den diskursiva praktiken. Empirisk utgångspunkt för uppsatsens analys och 

diskussion är en kritisk diskursanalys av visionsdokument och planprogram i Norra 

Djurgårdsstaden i Stockholm, vilket är ett av Europas mest omfattande 

hållbarhetsprojekt under utveckling i dag.  

1.1 Syfte, material och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utöka kunskapen om diskursiva praktiker inom hållbar 

stadsutveckling. Detta kommer ske genom en analys – utifrån diskursiva och 

ideologiska positioner – hur visioner och målbilder om hållbar utveckling artikuleras i 

plandokument. Syftet är även att utmana existerande antaganden om ideologiska 

konflikter mellan hållbarhetsbegreppets tre dimensioner, ekologisk modernisering och 

social hållbarhet, genom att undersöka hur kreativ interdiskursivitet3 kan upprätta ny 

hegemoni mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.     

 

Uppsatsens frågeställning och utformning bidrar med en forskningsansats som är 

relativt underdimensionerad jämfört med forskning som undersökt genomförande och 

implementering av hållbar stadsutveckling (se exempelvis Bergman & Bylund 2012; 

McLean & Borén 2015; Wangel 2013). Som fallstudie görs en kritisk diskursanalys av 

                                                 
3 Begreppets innebörd beskrivs utförligt i avsnitt 2.2.5. 
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visionsdokument och planprogram i Norra Djurgårdsstaden. Då den vision och målbild 

som nedtecknas i dessa dokument svarar mot regionala och nationella strategier för 

stadsutveckling och hållbar utveckling, kan uppsatsens resultat även användas för att 

förstå en omfördelning av hållbar utvecklingsdiskurs i svensk planeringskontext. Det 

textmaterial som analyseras är: 
 

● Dokumentet Norra Djurgårdsstaden - Vision 20304 (Stockholms stad 2009)  

● Dokumentet Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i 

Norra Djurgårdsstaden5 (Stockholms stad 2010)  

 

För att uppfylla uppsatsens syfte kommer en kreativ inläsning av de diskurser som 

artikuleras i visionsdokumentet och planprogrammet göras. Den analytiska 

utgångspunkten bygger således på att båda dokumenten betraktas som kommunikativa 

händelser inom hållbar stadsutvecklingsdiskurs, och ‘alla’ artikuleringar av olika 

diskurser kan inordnas i Norra Djurgårdsstadens diskursordning om hållbar 

stadsutveckling. För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar varit 

vägledande: 
 

● Vilka diskurser artikuleras i Norra Djurgårdsstadens visionsdokument och 

planprogram? 

● I vilka avseenden omstrukturerar den diskursiva praktiken i Norra 

Djurgårdsstaden relationen mellan ekologisk modernisering och social 

hållbarhet? 

● Hur utmanar diskursordningen i Norra Djurgårdsstaden ideologiska konflikter 

mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet? 

● Vad innebär hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden? 

 

För att undvika oklarheter ska det påpekas att begreppen hållbar utveckling och hållbar 

stadsutveckling används synonymt med varandra i denna uppsats. Anledningen till att 

båda begreppen förekommer är att en stor del av uppsatsens litteratur utgörs av teorier 

om hållbar utveckling, utan att den specificerar stadsutveckling. Även om det finns en 

viss skillnad i betydelse, så är de resonemang om hållbar utveckling som uppsatsen tar 

upp även överförbara till hållbar stadsutveckling. För att upprätthålla uppsatsens 

akademiska stringens har den ursprungliga begreppsformuleringen inte ändrats.   

1.2 Fallstudiens avgränsningar 

Utöver de frågeställningar som leder uppsatsens teoretiska och empiriska redogörelse, 

så har studien även avgränsats i tid och rum. Rumsligt har studien avgränsats till 

utvecklingsarbetet i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, då ett centralt 

diskursteoretiskt antagande i denna uppsats är att hållbarhetsbegreppets komplexitet 

kommer till uttryck först då det konkretiseras i en viss kontext. Eftersom Norra 

Djurgårdsstaden är ett utvecklingsprojekt med explicita visioner och målbilder för hur 

hållbarhet ska uppnås är det ett lämpligt projekt att granska utifrån denna uppsats syfte; 

                                                 
4
 I fortlöpande text kommer detta dokument benämnas vid visionsdokumentet. 

5
 I fortlöpande text kommer detta dokument benämnas vid planprogrammet. 
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men valet har även motiverats baserat på Norra Djurgårdsstadens betydelse för framtida 

stadsutveckling.  
 

I tid har det empiriska materialet avgränsats till det visionsprogram som utkom 2009 då 

det är sammankopplat med det övergripande visionsprogrammet Vision 2030 (2009), 

samt efterföljande planprogram som utkom 2010. Motiveringen till detta urval är att 

sammankoppla stadens övergripande vision med de visioner och målbilder som 

formulerats i Norra Djurgårdsstaden. Eftersom detta övergripande visionsdokument är 

tänkt att fungera som ‘planen för alla planer’ som ska ange riktningen för stadens 

inblandade aktörer och de operationella mål som ska sättas (Borén 2013), var denna 

tidsmässiga avgränsning det mest rimliga alternativet för att begripa den intertextuella 

logiken som relaterar dokumenten till varandra. Därför tar uppsatsen inte hänsyn till det 

reviderade visionsprogrammet Vision 2040 (2015), trots att detta program utkommit 

innan uppsatsens färdigställande.  
 

1.2.1 Kort beskrivning av Norra Djurgårdsstaden 

Planeringen av Norra Djurgårdsstaden startade i början av 2000-talet och är i dag ett av 

Europas mest omfattande stadsutvecklingsprojekt och förväntas rymma 12 000 bostäder 

samt 35 000 nya arbetsplatser vid slutförandet 2030. Utvecklingen, som sträcker sig 

från Husarviken i norr till Lodudden i söder, sker till stor del på områden som tidigare 

använts för gasproduktion och industriverksamhet. Tanken är att hållbarhetsfrågor ska 

genomsyra hela projektet, “från organisation och planering till inflyttningsklara 

bostäder och lokaler” (Stockholms stad 2016c) Bakom projektet står stadens tekniska 

förvaltningar och Östermalms stadsdelsförvaltning tillsammans med omkring 35 olika 

byggherrar, däribland Svenska Bostäder, Familjehem och Stockholmshem (Stockholms 

stad 2016a). 
 

     
Figur 1. Karta över Norra Djurgårdsstaden (Stockholms stad 2016b). 
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Norra Djurgårdstaden är ett av totalt tre utnämnda miljöprofilområden6. Enligt 

Stockholms stad (2013) ska ett miljöprofilområde tjäna tre viktiga syften: 
  

● Befästa Stockholms position som en ledande huvudstad i klimatarbetet 

● Stödja marknadsföringen av svensk miljöteknik 

● Vara föregångare som utvecklar ny teknik som senare kommer allt 

bostadsbyggande i Stockholm till godo 

 

1.3 Tidigare forskning som utrett begreppet hållbar utveckling 

Hållbar utveckling har en lång idéhistoria, men den debatt och diskussion som pågår i 

dag kan ofta härledas till Brundtlandkommissionens rapport från 1987 och dess 

beskrivning av hållbar utveckling. 
 

In essence, sustainable development is a process of change in which the exploitation of resources, 

the direction of investments, the orientation of technological development; and institutional change 

are all in harmony and enhance both current and future potential to meet human needs and 

aspirations (WCED 1987, s. 43).  
 

Ovan nämnda definition är behäftad med två nyckelkoncept: behov och begränsning. 

Langhelle (1999) skriver att målet för en hållbar utveckling är att tillgodose behoven för 

mänskligheten – i synnerhet för de fattigaste. Behoven ska dock inte uppfyllas på ett 

sådant vis att det negativt påverkar framtida generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov (Lützkendorf & Lorenz 2005).  

 

I rapporten beskrivs även att ekonomiska, sociala och politiska faktorer ska beaktas i en 

hållbar utveckling. Detta har lett till att hållbarhetsbegreppet brukar delas in i tre 

dimensioner; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, vilket stipulerar att det finns 

ett samband mellan dessa tre dimensioner och som måste beaktas inom hållbar 

utveckling (Nilsson 2007). Enligt Connelly (2007) kan Brundtlandkommissionens 

rapport betraktas som den första nivåns betydelse av hållbar utveckling. Men som 

flertalet forskare, bland annat. Redclift (2007), Langhelle (1999), Borén et al (2012), 

framhåller så lämnar hållbar utveckling även utrymme för en stor variation av olika 

tolkningar, vilket enligt Connelly (2007) kan betraktas som den andra nivån av hållbar 

utveckling. Denna nivå innefattar olika beskrivningar och uppfattningar huruvida 

sambandet mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet kan härledas till 

ideologiska uppfattningar. Frågor såsom: Vad är vår generations behov? Vad är en 

rimlig tillväxt? Vad är sambandet mellan miljö och ekonomi? Är exempel på olika den 

andra nivåns frågeställningar. 
 

Redclift (1992) menar att det finns två ytterligheter inom debatten kring sambandet 

mellan ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Den första (1) prioriterar ett ekologiskt 

perspektiv där det inte är hållbart att betrakta jordens resurser som en källa för 

ekonomisk tillväxt. Begränsningen i en hållbar utveckling motiveras på så vis utifrån 

det ekologiska systemets tillgångar och att människans behov måste anpassas därefter. 

Den andra (2) ser en fortsatt tillväxt av det ekonomiska systemet som överordnat i 

                                                 
6
 De andra är Hammarby Sjöstad och Järvafältet. 
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prioriteringen, och miljön och jordens ändliga resurser som en begränsning för att nå 

detta mål. Den ena ser således ekonomisk tillväxt som möjlig inom hållbar utveckling, 

medan den andra inte gör det. Strandberg (2013) benämner dessa som svag respektive 

stark hållbarhet och menar vidare att det som skiljer dessa åt är uppfattningen om (och i 

så fall hur) kapital (natur, teknologi och mänskligt kapital) är utbytbara sinsemellan. 

Teorier i enlighet med svag hållbarhet menar att naturkapital (naturresurser) utan 

begränsning kan bytas ut mot mänskligt kapital och teknologiska innovationer. I ett 

sådant perspektiv finns således ingen anledning till att begränsa ekonomisk tillväxt så 

länge det ekonomiska systemet (människans behov) strävar mot att ställa om till att bli 

mindre beroende av jordens resurser. Förespråkare för en stark hållbarhet menar 

däremot att den ekonomiska tillväxten måste begränsas då det finns en gräns för hur stor 

utsträckning naturkapital kan ersättas med andra kapital. 
 

I debatten kring sambandet mellan ekologisk och social hållbarhet menar förespråkare 

av en tydligt integrativ ansats mellan de olika dimensionerna av hållbarhetsbegreppet att 

det är en brist på helhetssyn och “systemtänk” som hindrar hållbar stadsutveckling 

(Fredriksson 2012, s. 5). Ranhagen och Groth (2012, s. 11), och Fredriksson (2012, s. 

5), liknar denna problematik vid ett slags “stuprörstänk” som innebär att problem såsom 

avfallsberg, luft- och vattenföroreningar, trängsel, social segregation och utebliven 

tillväxt hanteras skilt från andra samhällsproblem. Därtill menar Fredriksson (2012) att 

det tycks finnas en retorisk samstämmighet (avpolitisering) i fråga om hållbar 

utveckling som inte ifrågasätts, vilket lett till att målkonflikter inte har belysts i 

tillräcklig grad. Då lösningen, enligt dessa förespråkare, är att istället anamma ett 

“systemtänk” som bättre väver samman stadens funktioner, landar möjligen denna kritik 

främst i ett organisatoriskt perspektiv på hållbarhetsbegreppet. Men det kan också sägas 

att det konkret har inneburit att den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet getts 

väldigt lite fokus i förhållande till den ekologiska dimensionen (Borén et al 2012; 

Fredriksson 2012).  
 

Ett allt för tydligt fokus vid den ekologiska dimensionen av hållbarhetsbegreppet är 

dock problematiskt enligt de förespråkare som menar att ekologisk hållbarhet inte är 

möjligt att uppnå om inte den sociala delen är uppnådd först. Enligt Jarvis et al (2001) 

krävs att de sociala förutsättningarna kring arbete, bostad, transporter och vardagsliv 

fungerar för att hållbarhet på ett mer övergripande plan ska kunna uppnås. Enligt ett 

sådant synsätt betonas hållbarhet i första hand som ett socialt och kulturellt projekt där 

miljöfrågor bör formuleras och begripliggöras utifrån en politik om vardagen, snarare än 

en politik om naturen och miljön (Borén et al 2012; Whitehead 2005). Man kan alltså 

hävda att förespråkare av en tydligt integrativ ansats argumenterar för en mer komplex 

syn på hållbarhetsbegreppet som innefattar en större samverkan mellan olika 

samhällsfunktioner och där den sociala dimensionen ges ett större utrymme än vad som 

är fallet idag. Men det är viktigt att påpeka att en integrativ ansats inte är detsamma som 

en strävan efter att jämn ställa de olika dimensionerna. En del förespråkare, såsom 

Fredriksson (2012); Ranhagen och Groth (2012); talar förvisso om att först och främst 

uppnå en balans mellan de olika dimensionerna av hållbarhetsbegreppet, men i 

slutändan handlar det om att placera den sociala dimensionen i främsta rummet (Jarvis 

et al 2001; Whitehead 2005). 
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Hopwood et al (2005) kartläggning är en överblick av olika diskurser inom hållbar 

utveckling. För att visa hur de olika diskurserna är positionerade illustrerar Hopwood et 

al (2005, s. 41) ett diagram där X-axeln anger “Increasing Environmental Concerns”, 

och Y-axeln “Increasing Socioeconomic Wellbeing & Equality Concerns”. 
 

      
Figur 2. Kartläggning av diskurser inom hållbar utveckling (Hopwood et al 2005, s. 41). 

 

Som synes i diagrammet urskiljer Hopwood et al (2005) tre huvuddebatter inom 

hållbarhetsbegreppet: status quo, reformativ och transformativ. Status quo debatten 

kännetecknas av ett synsätt där både miljöproblematik och sociala utmaningar anses 

möjliga att lösa genom mindre justeringar, snarare än övergripande förändringar, av 

rådande system. Således är det ofta ett dominerande synsätt i led av statlig och privat 

beslutsfattning. De verktyg och begrepp som ofta framhålls innefattar ökad 

konsumentmakt, skapa medvetenhet för hållbara livsstilsval och tankar om en grön 

kapitalism. Den reformativa debatten kännetecknas av ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot nuvarande trend inom policy och beslutsfattande som rör hållbar utveckling. 

Debatten präglas dock inte av en tanke om att systemet ska radikalt förändras, utan 

framhåller istället att övergripande förändringar i både policy och livsstil kommer 

behövas, men dessa kan genomföras och implementeras gradvis över tid. Den 

transformativa debatten ser en reformativ förändring som otillräcklig. Debatten handlar 

istället främst om att jorden är på väg mot en katastrof såvida inte radikala förändringar 

genomförs i samhället. Enligt detta synsätt är nuvarande maktstrukturer och ekonomiska 

system den grundläggande stötestenen så länge dessa inte primärt fokuserar kring att 

lösa sociala frågor och miljöproblematiken.               
 

Som kan utläsas i ovan nämnda diagram placerar Hopwood et al (2005) 

Brundtlandkommissionens rapport ungefär mitt på skalan av “Increasing Environmental 

Concerns” och “Increasing Socioeconomic Wellbeing & Equality Concerns”. Detta 

innebär att den befinner sig gränslandet mellan status quo och reformativ debatt. 

Ekologisk moderniseringsdiskursplacerar Hopwood et al (2005) inom en snarlik 
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position som Brundtlandkommissionens rapport, bortsett från en något lägre position på 

axeln som anger “Increasing Socioeconomic Wellbeing & Equality Concerns”. En 

sådan här modell och bedömning är förstås öppen för flera olika tolkningar, och där en 

exakt gränsdragning är mycket svår att dra – och kanske till och med högst godtycklig i 

vissa fall. Hopwoods et al (2005) poäng är dock att främst visa hur flertalet olika 

meningsuppfattningar och debatter inom hållbar utveckling kan kategoriseras utifrån en 

tanke om hållbar utveckling som ett politiskt begrepp7. 

1.4 Tidigare fallstudier om hållbar utveckling i Norra Djurgårdsstaden 

Eftersom Norra Djurgårdsstaden ligger i förgrunden inom hållbar stadsutveckling har 

flertalet studier gjorts inom detta fält. Även om uppsatsens huvudsakliga syfte är att 

bidra till en mer generell teoretisk diskussion om hållbar utveckling, snarare än 

undersöka verkligheten i Norra Djurgårdsstaden, så har uppsatsen försökt beakta 

tidigare forskning i Norra Djurgårdsstaden i den mån det varit möjligt. En av dessa är 

Reardons (2010) studie som undersöker social och ekonomisk mångfald i Norra 

Djurgårdsstaden, i vilken Reardon drar slutsatsen att höga marknadspriser försvårar 

denna process. En annan är Habazins (2011) studie som undersöker planerares 

uppfattningar om begreppet hållbara livsstilar, med slutsatsen att det verkar finnas ett 

glapp mellan idéerna om hållbara livsstilar och hur de ska implementeras i praktiken. 

Även Zachrissons (2014) studie undersöker detta begrepp, men för istället ett 

diskursanalytiskt resonemang kring hållbara livsstilar. Både Habazins (2011) och 

Zachrisson (2014) fokuserar dock endast vid diskurser och teorier som traditionellt 

sammankopplas med hållbarhetsbegreppet.  

 

Denna uppsats relaterar framförallt till två tidigare studier i Norra Djurgårdsstaden. Den 

första (1) är Wangels (2013) studie som kritiserar hållbarhetsarbetet i Norra 

Djurgårdsstaden, då hon menar att Norra Djurgårdsstaden (och Hammarby Sjöstad) har 

misslyckats med att uppnå ekologisk och social hållbarhet, eftersom hållbarhet och 

miljöhänsyn framförallt varit medel för att nå andra mål – i Norra Djurgårdsstadens fall 

för att marknadsföra Stockholm som en attraktiv stad och svensk miljöteknik. (2) I 

kontrast till denna kritik är Tarrodis (2014) studie som utmanar de kritiker som hävdar 

att hållbarhetsvisionen är dömd att misslyckas, genom att visa på en medvetenhet hos 

planerare i Norra Djurgårdsstaden om begreppets komplexitet och de utmaningar man 

står inför när det gäller att omsätta visionen till verklighet. Då syftet med denna uppsats 

är att undersöka diskursiv omfördelning inom den diskursiva praktiken kring hållbar 

utveckling, är förhoppningen att kunna bidra med ett perspektiv som även söker 

förklaringar bortom den pågående normativa diskussionen om hållbar stadsutveckling i 

Norra Djurgårdsstaden. 
   

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Det första (1) kapitlet introducerar läsaren till ämnet 

och beskriver hur syfte, material och frågeställningar ligger till grund för uppsatsens 

tematik. Här redogörs även vilka avgränsningar som gjorts i tid och rum, samt kort 

                                                 
7 Hållbar utveckling som politiskt begrepp förklaras i avsnitt 3.1. 
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beskrivning av tidigare forskning som gjorts i Norra Djurgårdsstaden. Det andra (2) 

kapitlet är en metodologisk redogörelse där uppsatsens tillvägagångssätt, analysmodell 

och språkliga begreppsapparat förklaras. I kapitlets avslutande del diskuteras även 

metodologiska begränsningar och etiska överväganden. Det tredje (3) kapitlet förklarar 

uppsatsens diskursteoretiska antagande om hållbar utveckling som ett politiskt begrepp. 

Detta är en viktig utgångspunkt för att förstå hur olika diskurser relaterar till varandra 

och hur olika innebörder definieras utifrån olika ideologiska ståndpunkter. Det fjärde (4) 

kapitlet är en överblick över de diskurser uppsatsen i huvudsak berör. Kapitlet är 

strukturerat enligt en tematisk tråd där centrala hållbarhetsdiskurser avhandlas 

inledningsvis, för att sedan avslutas med diskurser om platsmarknadsföring och ‘den 

goda staden’. Det femte (5) kapitlet är uppsatsens analysdel, och därmed den mest 

omfattande delen. Detta kapitel är indelat i tre huvudavsnitt där empiri och analytisk 

diskussion sker fortlöpande för att underlätta läsbarheten. Kapitlet inleds med en 

analytisk genomgång av vilka diskurser som artikuleras i visionsdokumentet, samt en 

kort summering av det som framkommit i denna analys. Efter det följer en likartad, men 

mer omfattande analys av planprogrammet. I denna analys för även diskussionen 

samman hur interdiskursiva praktiker konstrueras, samt avhandlar hur den ideologiska 

konflikten mellan ekologisk modernisering och social hållbarhet hanteras i Norra 

Djurgårdsstaden. I den avslutande delen diskuteras en intertextuell analys som 

sammankopplar hur diskursiv konventionalisering och omfördelning tar uttryck. I det 

sjätte (6) kapitlet summeras uppsatsens resultat och vilka slutsatser som kan dras, samt 

en kort summering av uppsatsens akademiska bidrag. 
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2 Metod 

 

Detta avsnitt består först av en redogörelse för bakgrunden till uppsatsen. Syftet med 

denna beskrivning är att introducera läsaren till tankevärlden bakom uppsatsen, då det 

kan betraktas som en av de premisser som leder en uppsats inriktning och slutsatser. 

Därefter följer en presentation av den diskursanalytiska modell och språkliga 

begreppsapparat som utgör stommen i uppsatsens textanalys. 
   

2.1 Uppsatsens bakgrund 

Arbetet med uppsatsen har sedan starten utgått från hållbar utveckling som ett 

övergripande ämnesval baserat på min förförståelse, intresse och föregående uppsatser 

under min grundutbildning med angränsande teman. Då hållbar utveckling är bland de 

mest utforskade ämnena inom samhällsplanering, var första steget att bli bekant med 

litteratur och tidigare forskning i ämnet, samt leta efter intressanta anomalier och hur 

min egen studie skulle kunna tänkas bidra till vetenskapen. Då mycket av den litteratur 

jag utgick i från pekar på att hållbar utveckling är ett begrepp som är under ständig strid 

och endast kommer till konkreta uttryck inom den kontext begreppet praktiseras och 

operationaliseras, bestämde jag mig för att söka efter en lämplig kontext att ha som 

utgångspunkt. Redan i ett tidigt stadie framstod Norra Djurgårdsstaden som det mest 

intressanta projektet att granska närmare, främst på grund av dess magnitud och 

framskjutna roll inom hållbar stadsutveckling. Parallellt med inläsning av litteratur inom 

ämnen såsom hållbar utveckling, social hållbarhet och förtätning tog jag del av tidigare 

studier genomförda i Norra Djurgårdsstaden i syfte att kartlägga den kontextspecifika 

forskningen. För att ytterligare stärka upp min egen kunskapsbas började jag därefter en 

svepande inläsning av plandokument, visionsdokument, lägesrapporter och 

uppföljningsprotokoll. Ett antal nyhetsartiklar och debattinlägg i den mediala diskursen 

kring Norra Djurgårdsstaden beaktades även.  
 

Föga oväntat har flertalet studier kritiskt granskat implementering av hållbar utveckling, 

(se exempelvis Bergman & Bylund 2012; Loit 2014; McLean & Borén 2015). Därför 

såg jag en möjlighet att undersöka visioner och övergripande mål i vision- och 

planprogram, då de kan betraktas som ett slags ‘filter’ som operationella mål och 

genomförande processer ska passera. Under denna tankeprocess kom jag att tänka på 

Lindquists (2009) analogi om hur en forskares utgångspunkt för att förstå hur flöden ser 

ut kan liknas vid att vara tågresenär. Ett sätt, och som oftast tillämpas inom policy- och 

migrationsstudier, är att följa flödena – alltså ‘åka med resenärerna på tåget’. Det andra 

sättet är att ‘positionera sig på stationen’ och ‘betrakta de resenärer som passerar 

stationen’. Fördelen med det sistnämnda är att forskaren kan fokusera på vad själva 

‘stationen’ består av och vilka ‘tåg’ som är möjliga att ta. Analogin har ingen direkt 

bärkraft i min studie, men verkade som en motiverande faktor till varför det kan finnas 

en poäng i att närmare undersöka vad som faktiskt uttrycks i hållbarhetsvisionen i Norra 

Djurgårdsstaden. 
 

Den frågeställning arbetet utgick från i detta tidiga skede var att undersöka hur diskurser 

om ekologisk modernisering och hållbara livsstilar uttrycktes i planprogrammet. Den 

akademiska relevansen för en sådan utgångspunkt låg i vad jag ansåg kunde härledas till 
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grundläggande motsättningar inom dessa diskurser. I korthet kan det sägas att diskursen 

kring hållbara livsstilar sammankopplar människans frikostiga leverne med den 

miljöproblematik världen står inför, och där vissa förgreningar inom denna diskurs kan 

uppfattas som en stark kritik av västvärldens konsumtion och levnadsvanor. Samtidigt 

kan det sägas att en central utgångspunkt i ekologisk moderniseringsdiskurs antar att 

ekonomisk tillväxt är en grundförutsättning för hållbar utveckling, vilket innebär en 

ökning av produktion och konsumtion. Givet dessa motstridiga grundantaganden ansåg 

jag ha fog för att kritiskt analysera en konflikt mellan ekologisk modernisering och 

social hållbarhet. Allteftersom jag kom längre i textanalysen började det dock stå klart 

för mig att konflikten mellan konsumtion och miljöpåverkan i Norra Djurgårdsstaden 

anses kunna lösas genom smart miljöteknik. Dessutom artikuleras inte hållbara livsstilar 

i Norra Djurgårdsstaden på ett sådant vis att det utgör en klar intressemotsättning 

gentemot ekonomisk tillväxt. Inte heller kunde förhållandena mellan de olika 

dimensionerna av hållbar utveckling uttydas enligt diskursiva dikotomier, vilket 

framförallt gestaltas i den diskursiva komplexiteten kring hur social hållbarhet 

behandlas i planprogrammet.  
 

Därför bestämde jag mig för att angripa dokumenten utifrån en ‘bred’ inläsning av vilka 

diskurser som artikuleras. Förenklat bytte jag fokus från att söka efter satser som 

artikulerade hållbara diskurser, till att istället betrakta dokumenten i sin helhet som 

kommunikativa händelser inom hållbar utvecklingsdiskurs där alla artikuleringar av 

olika diskurser kan inordnas i Norra Djurgårdsstadens diskursordning av hållbar 

utveckling. I detta skede utökade jag även mitt analysmaterial till att inkludera både 

visionsdokument och planprogram. Vad jag då fann var att även diskurser som 

traditionellt ligger utanför diskurser om hållbar utveckling, artikuleras på ett sådant vis 

att de bidrar till formuleringen av hållbar utveckling i Norra Djurgårdsstaden. Baserat 

på denna förståelse skiftade studiens syfte till att analysera hur de diskurser som 

artikuleras i Norra Djurgårdsstaden interdiskursivt möts i diskursiva praktiker, och 

därigenom omformar diskursen kring hållbar stadsutveckling. 
 

2.2 Analysmodell 

Uppsatsens analysmodell består huvudsakligen av en teoretisk sammanställning av 

Faircloughs kritiska diskursanalys så som den redogörs för i böckerna ‘Discourse and 

Social Change’ (Fairclough 1992), ‘Critical Discourse Analysis’ (Fairclough 1995) och 

‘Diskursanalys som teori och metod’ (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Diskursanalys är inte någon enhetlig metod, utan medför vissa förhållningssätt och 

perspektiv (Dittmer 2010; Widerberg 2002). Denna uppsats tillämpande av 

diskursanalys, sett utifrån ett teoretiskt utgångsläge, antar en socialkonstruktivistisk 

ansats vilket betyder att verkligheten ses och undersöks som en social konstruktion 

(Fairclough 1992; Boréus & Bergström 2012). En sådan utgångspunkt innebär att 

verkligheten formas av att språk, idé, handling och verklighet vävs samman i diskurser, 

vilket utgör min metodologiska utgångspunkt för hur begreppet hållbar utveckling 

definieras i vision- och planprogram om stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Syftet 

med analysen är därför att kartlägga hur diskurser artikuleras i visionsdokument och 

planprogram, vilka jag betraktar som “processer där vi kämpar om hur tecknens 

betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade 
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att vi uppfattar dem som naturliga” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 32). Några 

fasta betydelsefixeringar finns därmed inte, utan det pågår en ständig strid om 

definitioner (Börjesson 2003). Världen är således mångtydig, och i vissa fall även 

motsägelsefull, men genom diskursiva processer kan en viss ordning och entydighet 

etableras (Tunström 2009). Analysens mål är därför inte att förklara en verklighet 

bakom diskurserna, utan att undersöka hur begrepp om hållbar utveckling och dess 

betydelse utmanas, omformas och konventionaliseras genom diskursiva praktiker i de 

kommunikativa händelser (visionsdokument och planprogram) som denna analys 

omfattar. Analysens tolkningsstrategi är således att relatera analysen till de omgivande 

diskurser som kommer till uttryck i diskursiv praktik utan att fokusera vid speciella 

aktörer (Boréus & Bergström 2012). 
 

2.2.1 Ideologi och hegemoni 

Den kritiska diskursanalysens syfte är att visa på hur språklig förståelse och beskrivning 

av omvärlden samhället skapas och förändras. Inom kritisk diskursanalys betraktas 

diskursiva praktiker som bidragande till att skapa (och/eller upprätthålla) 

maktförhållanden i samhället. Diskurser är därför ideologiska och den kritiska 

diskursanalysens syfte är att blottlägga de maktförhållanden som diskurser bygger på 

(Fairclough 1995). Kritisk diskursanalys uppfattar därför inte sig själv som politiskt 

neutral, utan som ett kritiskt tillvägagångsätt som är engagerat i social förändring 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). Centralt i denna diskursanalys är en förståelse för 

diskursiv kamp och omfördelning i linje med Faircloughs (1992) resonemang om 

ideologi och hegemoni. Makt skapas genom samtycke som ett resultat av allianser och 

integrering av samhällets olika intressen, snarare än maktutövande genom enväldigt 

härskande. Makt är därför temporär så till vida att den vilar på en “instabil jämvikt” som 

kan upprätthållas så länge balansen ‘hålls i schack’ (Fairclough 1992, s. 92). Samtidigt 

är diskurser och diskursiv praktik nedbäddade i olika ideologiska utgångspunkter, vilka 

bidrar till produktion, reproduktion och transformation av olika maktförhållanden. 

Följaktligen utgår denna diskursanalys från att hållbar utveckling är ett politiskt 

begrepp8, och att element9 inom begreppet kan härledas till ideologiska tolkningar och 

föreställningar. 
 

2.2.2 Diskurs och diskursiva praktiker 

Fairclough (1992) bemöter konceptet diskurs utifrån tre synsätt. Det första är diskurs 

som användandet av språk i social praktik, exempelvis i form av ett 

planeringsdokument inom stadsplanering. Det andra är diskurs som en typ av språk 

inom ett visst fält, exempelvis en politisk diskurs eller vetenskaplig diskurs. Det tredje 

är diskurs som ett sätt att prata som ger mening utifrån ett visst perspektiv, exempelvis 

feministisk diskurs eller nyliberal diskurs. Enligt Faircloughs synsätt kan diskurs 

således uppträda i form av social praktik, semiotik och bildspråk. Av särskilt intresse för 

denna uppsats syfte är diskursiva praktiker, vilket syftar på användandet av existerande 

diskurser (hållbarhetsdiskurser) inom social praktik (stadsplanering). En viktig skillnad 

                                                 
8 Redogörs för i stycke 3.1. 
9 Enligt Faircloughs 1992, s. 68-69) definition är element är ett begrepp som beskriver ’en del av en 

diskurs i vid mening’.  
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mellan Faircloughs modell och poststrukturell diskursteori är antagandet att diskurser 

har ett dialektalt förhållande gentemot andra sociala dimensioner (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). Diskurser ses därmed som en social praktik som både reproducerar och 

förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer – samtidigt som de formas av andra 

sociala praktiker och strukturer. Samtidigt är diskurs genom språkbruk och 

kommunikativa händelser en form av social praktik som kan befästa givna regler och 

normer. Förhållandet mellan diskurs och social praktik är således både konstituerande 

och konstituerad, och det som binder dem samman är diskursiva praktiker (Fairclough 

1992). 
 

2.2.3 Kommunikativ händelse och diskursordning 

Faircloughs modell för hur diskurser ska analyseras utgår från två dimensioner: 

kommunikativ händelse och diskursordning (Winther Jørgensen & Phillips 2000). En 

kommunikativ händelse är själva instansen för språkbruket; exempelvis en text, intervju, 

nyhetsartikel – eller som i fallet för denna uppsats – planeringsdokument. 

Diskursordning betecknar sammansättningen av de diskurstyper som används inom en 

social institution eller domän, exempelvis en massmedial diskursordning. 

Diskursordning är alltså ‘summan’ av de diskurstyper som används.  
 

Diskurstyper i sin tur består av olika diskurser och genrer. En genre är ett specifikt 

språkbruk som konstituerar och är sammankopplat med en bestämd praktik, exempelvis 

nyhetsgenre eller reklamgenre (Fairclough 1992). Steen (1999) vidareutvecklar 

begreppet och menar att genre kan begripas som det övergripande ramverk som ger 

mening åt en text. En reklamgenre, exempelvis, lämnar ett visst utrymme och 

begränsningar för hur en given diskurs kan uttryckas inom denna. Exakt vad en genre 

innefattar är olika från fall till fall, men vad som står klart är att det ramverk som en 

genre utgör dikterar förutsättningarna för olika diskurser och diskurstyper. Således 

uttrycks, exempelvis, en medicinsk diskurs på ett visst sätt i en reklamgenre, och på ett 

annat sätt i en vetenskaplig genre. En reklamgenre är, enligt Steen (1999), typiskt 

skönmålande och visar tydlig avsaknad av kritisk framställning av de fenomen den 

berör. De två dokument som behandlas i denna uppsats skiljer sig åt i detta avseende. 

Visionsdokumentet Norra Djurgårdsstaden Vision 2030 är det som kan sägas vara 

närmast att falla inom ramen för en reklamgenre. Samtidigt vill jag betona att poängen 

med en sådan jämförelse främst är att visa på att en och samma diskurs kan uttryckas på 

väldigt olika vis beroende av genre. Detta är viktigt att nämna då problemformuleringar 

vanligtvis analyseras inom kritisk diskursanalys för att blottlägga de grundläggande 

antaganden diskurser bygger på, och de problem de avser att lösa (Hajer & Versteeg 

2005). Faircloughs (1992) svar på denna problematik kretsar kring att i den 

kommunikativa händelsen söka efter fall av inkonsekvens och kontradiktion, men 

erkänner även att det finns en risk med detta då det kan ske en oavsiktlig förväxling med 

vad som kan vara en pågående diskursiv förändring. 
 

Begreppet diskursordning kan innefatta både en generell dimension och en konkret 

sådan (Strandberg 2013). För att illustrera ett exempel skulle en generell dimension av 

en diskursordning kunna utgöras av en massmedial diskursordning, och en konkret 

dimension en enskild redaktion (vilken i sin tur är del i en massmedial diskursordning). 
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Stadsplanering kan därmed betraktas utifrån en generell diskursordning inom 

stadsplanering, men även i konkreta fall såsom Norra Djurgårdsstaden. 

2.2.4 Dokumentens analyspunkter  

Materialet i en kritisk diskursanalys är en kommunikativ händelse. Baserat på 

Faircloughs modell för kritisk diskursanalys formulerar Winther Jørgensen & Phillips 

(2000, s. 69) följande analyspunkter som en analys bör innefatta: 
 

● en analys av de diskurser och diskursgenrer som artikuleras i texten; 

● analys av textens lingvistiska uppbyggnad; 

● överväganden huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller 

omstrukturerar den existerande diskursordningen, och hur detta påverkar den 

sociala praktiken. 

 

I praktiken innebär detta att jag kommer undersöka vilka diskurser som finns 

artikulerade i vision- och planprogram samt hur dessa förhåller sig till en mer generell 

diskurs om stadsplanering och hållbar utveckling. På så vis kommer jag kunna visa på 

vilken innebörd hållbar utveckling har inom stadsplanering i Norra Djurgårdsstaden.  
   

2.2.5 Interdiskursivitet 

Diskursiv förändring och reproduktion kan undersökas genom att analysera relationer 

och förhållanden mellan olika diskurser, både inom en diskursordning och mellan olika 

diskursordningar (Fairclough 1995). En viss diskursordning, i detta fall stadsplanering i 

Norra Djurgårdsstaden, är dock alltid öppen för förändring. Detta kan ske genom att nya 

diskursiva praktiker tillämpas, men även genom att existerande diskurser inom en 

diskursordning används på nya sätt. Interdiskursivitet inträffar när olika diskurser och 

genrer artikuleras inom en och samma kommunikativa händelse (Faircloughs 1992; 

1995). Detta kan ske på två olika vis. Det första (1) är genom konventionell 

interdiskursivitet, vilket innebär en sammanföring av diskurser som stödjer den 

dominerande ordningen vilket leder till en solidifiering av diskursordningen10 (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Syftet bakom en konventionell interdiskursivitet är därför 

att upprätthålla och förstärka den rådande ordningen.  
 

Det andra (2) sättet är genom kreativ interdiskursivitet som identifieras av en 

sammanföring av olika ‘nya’ diskurser i komplexa former. ‘Nya’ diskurser är sådana 

diskurser som normalt inte tillhör de diskurser de blandas samman med11, exempelvis 

från olika diskurstyper eller genrer. Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 76) 

exemplifierar detta genom att visa på hur införandet av en nyliberal konsumtionsdiskurs 

förändrat det danska sjukvårdssystemet: “Således använder kommunikatörer i högre 

grad diskurser som talar om sjukvårdstjänster som om de vore varor som appellerar till 

patienter som individuella konsumenter snarare än som medborgare”.  

 

                                                 
10

 Kan liknas vid vad Healey och Upton (2010) benämner vid endogena idéer. 
11

 Kan liknas vid vad Healey och Upton (2010) benämner vid exogena idéer. 
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En blandning av olika diskurser inom en given diskursordning, i detta fall 

stadsplanering i Norra Djurgårdsstaden, behöver således inte betyda att den diskursiva 

ordningen ifrågasätts. Däremot menar Fairclough (1992) att kreativ interdiskursivitet 

ofta uppkommer som ett resultat av att olika ”dilemman” och motsättningar 

identifierats.  

 

2.2.6 Interdiskursivitet som exogena och endogena idéer 

I syfte att vidareutveckla Faircloughs teori om interdiskursiva praktiker, upprättar denna 

uppsats en teoretisk sammankoppling med begreppen endogena och exogena idéer. 

Enligt Healey och Upton (2010) kan en exogen idé beskrivas som en tanke som 

kommer utifrån – som inte tillhör systemet. Detta kan begripas utifrån både diskursiv 

och geografisk nivå. Inom fältet stadsplanering är en diskursivt exogen en idé en tanke 

som kommer från en annan diskurstyp eller genre än vad som innefattas av en viss 

diskursordning. Utifrån geografisk nivå är nationell nivå exogen i förhållande till lokal 

nivå. Exempelvis är en allmän planeringspraxis i Newport, Wales, en exogen idé i 

förhållande till Norra Djurgårdsstadens planeringspraxis. Likaså är en 

nationalekonomidiskurs exogen i förhållande till en stadsplaneringsdiskurs. Någon klar 

definition om gränsdragningen mellan de olika nivåerna finns dock inte, utan Healey 

och Upton (2010) menar att det främst handlar om en relationell särskiljning.  

 

I motsats är en endogen idé en idé som kommer inifrån systemet – vilket i denna 

uppsats fall liknas vid diskursordningen i Norra Djurgårdsstaden. För att exogena idéer 

ska kunna mottas i en lokal kontext behöver de genomgå processer där exogena och 

endogena idéer möts. Resultatet av denna process kan leda till att exogena idéer 

införlivas i den lokala planeringsdiskursen, men Healey och Upton (2010) påpekar även 

att exogena idéer som från början redan ligger nära de endogena idéerna, är de som 

tenderar att mottas bäst. 
 

Strandberg (2013) framhåller dock att institutionella lagar, regler och praxis ytterst 

sätter ramen för vilken tolkning av hållbar utveckling som är möjlig. Cowell & Owens 

(1998) studie av hur hållbar utveckling tolkas i Storbritannien visar att de ekonomiska 

prioriteringar som gjordes där gick att härleda till utkomsten av lokala konflikter mellan 

olika gruppers intressen. De drar således slutsatsen att tolkningar av hållbar utveckling 

delvis styrs av den lokala kontexten. Sett som förändrande faktor bör därför en 

interdiskursiva omfördelning av hållbar utveckling förstås som inkrementell, snarare än 

radikal, då den har skyldighet att ta hänsyn till både institutionella ramverk och berörda 

intressen. 

 

2.2.7 Intertextualitet 

Eftersom det inte går att uttrycka något utan att använda ord som redan har en betydelse 

bygger i någon utsträckning alla kommunikativa händelser på tidigare texter. 

Interdiskursivitet hänger därför samman med begreppet intertextualitet, vilket betecknar 

hur en given text (kommunikativ händelse) hänger samman med andra texter i 

intertextuella kedjor och därigenom skapar och upprätthåller diskursiva praktiker 

(Fairclough 1992). Eftersom texter kan interdiskursivt koppla an till andra texter kan 
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konventioner tolkas utifrån två olika synsätt. Det första (1) är genom manifest 

intertextualitet där andra texter explicit ‘manifesteras’ genom tydliga och 

återkommande referenser, exempelvis genom citering och hänvisning i fortlöpande text. 

Det andra (2) är genom konstitutiv intertextualitet där texter tillsammans formar 

diskursiva konventioner, som i sin tur utgör utgångspunkt för hur diskursen och textens 

övergripande tema12 gestaltas (Fairclough 1992). Av dessa två är konstitutiv 

intertextualitet den mer komplexa formen av intertextualitet då det ofta är svårt att exakt 

utreda textens placering inom ett intertextuellt nätverk. Därtill kan denna form av 

intertextualitet utgöras av konventioner med flera utgångspunkter, vilket innebär att 

mångtydiga innebörder kan existera samtidigt. Teorin kring hegemoni13 som 

maktbegrepp är därför viktig att ställa i relation till intertextualitet för att förstå hur 

texter kan transformera och omstrukturera existerande konventioner – och därigenom 

skapa nya sådana – då möjligheten att delta i själva produktionen av texter är styrd av 

makt (Fairclough 1992; 1995).   
 

2.3 Språklig begreppsapparat 

I detta avsnitt presenteras de språkliga begrepp som utgör analytisk utgångspunkt. 

Begreppen är centrala i uppsatsens definition av hur ord, begrepp och koncept uttrycks i 

visionsdokument och planprogram, vilket i sin tur utgör grunden för hur olika 

ideologiska utgångspunkter och strukturer begrips.   
 

2.3.1 Ordbetydelse 

På samma vis som en mening kan formuleras med flera olika ord och på olika vis, och 

ändå uttrycka ‘samma sak’, är ord synonyma med flera betydelser. Fairclough (1992) 

benämner denna variation för ordets meningspotential, vilket betecknar att ett ord (eller 

flera tillsammans) kan innefatta väldigt många olika definitioner och tolkningar. Ett 

ords meningspotential betecknar alla de betydelser som ett ord potentiellt kan inneha. I 

teorin kan detta även innefatta homonymer – alltså ord som uttalas likadant, eller 

snarlikt, men betyder olika saker; exempelvis ‘tomten’ som kan syfta på både 

‘jultomten’ och en ‘hustomt’. Faircloughs (1992) begrepp avser dock främst ord som 

kan variera i betydelse beroende av hur ordet används ideologiskt eller politiskt inom en 

given sociokulturell kontext. Som exempel nämner Fairclough (1992, s. 187-188) det 

engelska ordet “enterprise”, vilket kan betyda flera olika saker beroende på 

sammanhang. Det är också ett ord vars betydelse har förändrats över tid, i takt med att 

multinationella företag blivit allt fler och allt större.  
 

Olika ord har dock olika hög meningspotential14. Vissa ords mening kan inneha 

nästintill en universell betydelse inom en viss grupp, och kan därför sägas ha en låg 

meningspotential. Ord kan således vara mer eller mindre stabila i sin betydelse. 

Fairclough (1992) nämner också att ords meningspotential kan vara hierarkisk där en 

                                                 
12

 Fairclough (1992, s. 103-104) benämner även detta vid begreppet ‘textyta’.  
13

 Som tidigare diskuterats i avsnittet ‘Kritisk diskursanalys’. 
14

 Med hög meningspotential menas de ord som innefattar många olika betydelser och tolkningar. 



21 

 

betydelse av ordet är överordnad en annan. Ords betydelse kan också vara utestängande, 

på så vis att en given betydelse av ett ord utesluter alla andra betydelser av ett ord.  
 

Kreativa diskursiva praktiker kännetecknas ofta av tvetydigheter, ambivalens och ett 

retoriskt nyttjande av ett ords meningspotential (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

För kreativa diskursiva praktiker blir ordets skiftande meningspotential, i viss 

utsträckning, ett medel och en tillgång för att dekonstruera och omstrukturera gränser 

och relationer mellan olika betydelser. Hajer & Versteeg (2005) och Redclift (2006) 

menar att eftersom uppfattningen om vad hållbar utveckling är, är under ständig strid 

och bär på en stor meningspotential, måste en analys särskilt beakta hur kringliggande 

begrepp används och sammankopplas med hållbar utveckling. 
 

2.3.2 Ordalydelse 

Enligt ett diskursanalytiskt resonemang kan en betydelse inte existera utan ord – och 

tillika kan det sägas att en betydelse alltid är formulerad (Dittmer 2010). En och samma 

betydelse kan däremot formuleras på flera olika sätt och beroende på hur denna 

formulering ser ut kan ge en indikation om vilka diskurser som artikuleras. Inom 

begreppet ordalydelse analyseras alltså hur en betydelse kan formuleras på flera olika 

sätt, och kan därmed sägas vara ’motsatsen’ till begreppet meningspotential som 

analyserar ett ord utifrån flera möjliga betydelser (Fairclough 1992). 
 

Ett ords betydelse kan även omskapas i en fixerad begreppsform, vilket innebär att en 

betydelse når en begreppslig stabilitet och betydelsen blir synonym med en enda 

formulering – en så kallad “lexikalisering” (Fairclough 1992, s. 191). Lexikalisering 

kan uppstå på flera olika sätt, exempelvis är det vanligt att nya typer av formuleringar 

(nya ord) lexikaliseras innan de utmanats och prövats i diskursiva praktiker. 

Lexikalisering kan även ske genom att diskursiva praktiker inom en diskurs försöker 

“sälja in” ett speciellt perspektiv genom att vid upprepade tillfällen uttrycka en viss 

betydelse vid snarlik formulering i syfte att skapa en vedertagen uppfattning om dess 

innebörd, vilket Fairclough (1992, s. 193) benämner vid overwording. Som exempel 

beskriver han Kingmans rapport om engelska undervisning i brittiska skolor från 1988, 

och hur orden kompetens, effektivitet, behärskande, flinkhet, expertis och färdighet var 

uttryck för ett intresse att försköna möjligheten att bedriva språkundervisning på ett 

visst sätt. Ofta sker en sådan process parallellt med en nominaliseringsprocess, vilket 

kommer diskuteras vidare i avsnittet om transivitet.  
 

2.3.3 Modalitet 

Modalitet betecknar, rent grammatiskt, graden av affinitet i en sats, vilket förenklat 

skulle kunna beskrivas som hur stark ‘dragningskraften’ är mellan orden i det som 

uttrycks. Ett sådant exempel är: ‘glass kan vara gott’, vilket kan jämföras med: ‘glass är 

gott’. Enligt Faircloughs (1992) resonemang uppvisar den andra satsen en högre grad av 

modalitet än den första. Det är således genom användandet av olika verb som en sats 

modalitet förändras. En sats kan även uppvisa objektiv eller subjektiv modalitet. Som 

tidigare nämnt uppvisar satsen ‘glass är gott’ en hög grad av modalitet, men den innehar 

även en objektiv form av modalitet då den subjektiva värderingen i satsen är implicit. 
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Ett exempel på en subjektiv modalitet är: ‘jag tycker glass är gott’, vars grad av 

modalitet kan ytterligare kan försvagas eller förstärkas beroende av formulering. Så sker 

exempelvis i: ‘jag tror jag tycker att glass är gott’ och ‘jag vet att glass är gott’. Båda 

dessa satser uppvisar en subjektiv modalitet, men den andra satsen innehar en högre 

grad av modalitet då subjektets affinitet uttrycks starkare.  
 

Enligt Fairclough (1992) uppvisar maktutövande ofta en hög grad av både modalitet och 

objektiv modalitet (i kombination) då detta rent lingvistiskt är ett kraftfullt sätt att 

förbehålla rätten om vad som är rätt och vad som är fel, eller vad som är sant och vad 

som är falskt. I diskussionen kring hur modalitet transformeras i mediala diskurser, 

påpekar Fairclough (1992) även att expertkunskap ofta uttrycks enligt denna princip – 

det vill säga med en hög grad av modalitet kombinerat med objektiv modalitet. 

Expertutlåtande ger på så vis sken av att vara fakta även i de fall där det i själva verket 

handlar om en kvalificerad bedömning eller rent av en personlig åsikt. På motsatt vis 

kan en sats med låg grad av modalitet i kombination med subjektiv modalitet uttrycka 

maktlöshet och okunskap, som tidigare nämnts i exemplet: ‘jag tror jag tycker glass är 

gott’. 
 

2.3.4 Transivitet 

Nära besläktat med modalitet är begreppet transivitet, vilket betecknar det sätt som 

orsakssamband framställs i text. Enligt Fairclough (1992) är de huvudsakliga frågorna i 

en sådan analys: vem har agens, hur uttrycks kausalitet och vem bär ansvar? Som 

språkligt begreppsverktyg är således transivitet lämpligt för att analysera hur processer 

och hur olika typer av utveckling beskrivs. Men som Strandberg (2013) påpekar är 

språkbruk begränsat av det ramverk som språket infogas i. De språkliga begrepp som 

finns till förfogande i en vetenskaplig diskursgenre skiljer sig således från de som finns 

i en reklamgenre (Steen 1999). Det som uttrycks i språk, och därmed det som är möjligt 

att angripa i en kritisk diskursanalys, är på så vis endast en representation bland många 

möjliga representationer.  
 

Det är genom att analysera transiviteten i en text som de ideologiska och teoretiska 

faktorerna kan klargöras. Faircloughs (1992) begrepp nominalisering är av särskilt 

intresse. Nominalisering sker när deltagare och orsakssamband antar implicit form, eller 

döljs helt, vilket resulterar i att själva processen hamnar i bakgrunden. Detta skulle 

kunna uttryckas om att processen ‘upphör att vara en process’. Flertalet studier, 

däribland Strandberg (2013), hävdar att hållbar utveckling ska betraktas som en process 

under tillblivande, men som ännu inte nått sin fullt utvecklade form15. Ett sådant synsätt 

utgår således främst ifrån själva planeringsprocessen av hållbar utveckling (‘hållbar 

planering’) och dess mål, snarare än planeringens faktiska utfall. Nominalisering är 

därför av särskilt intresse då det beskriver när en process placeras i bakgrunden och 

implicit likställer mål med utfall (Fairclough 1992).  
 

                                                 
15

 Se även begreppet “emergence” i Appadurai (1996) samt Viktorin (2008). 
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2.4 Metodologiska begränsningar 

En av diskursanalysens största brister är att diskurser inte enbart formas av det som 

uttrycks i dem, utan även i icke-diskursiva praktiker. Detta kräver sociala och 

samhällsvetenskapliga teorier som ligger utanför det diskursanalytiska perspektivet. 

Fairclough (1992) nämner bland annat lagstiftning som en icke-diskursiv praktik, något 

som denna uppsats inte haft möjlighet att behandla. Till viss del kan det dock sägas att 

en inkludering av icke-diskursiva praktiker har större relevans för studier vars syfte är 

att undersöka genomförandeprocessen och implementering av hållbar utveckling16, 

vilket ligger bortom denna uppsats syfte och frågeställning.  
 

Därtill är det i viss mening omöjligt att avgränsa en diskurs utan att det sker inom ramen 

för en specifik tolkning. Det finns alltid något som utesluts som skulle kunna inneslutas, 

delvis beroende på ’var’ forskaren påbörjade sin analys (Tunström 2009). Forskaren 

drar således gränser på specifika premisser med utgångspunkt i kontextuella faktorer, 

såsom de förhållanden forskaren själv verkar i, liksom diskursens olika uttryck. Detta 

sammantaget medverkar till studiens slutsatser. Ambitionen med analysen är därför att 

rikta uppmärksamheten åt ett visst håll, där avgränsningens funktion är att skapa en viss 

entydighet, som analysen sedan syftar till att dekonstruera (Loit 2014). 
 

2.5 Forskningsetiska överväganden  

Litteratur om etiska överväganden inom kvalitativ textanalys är inte särdeles 

omfattande. I min granskning av andra diskursanalyser som gjorts saknas dessutom ofta 

redogörelser för vilka forskningsetiska överväganden som ligger bakom. Min 

uppfattning är att detta kan förklaras av att diskursanalys ofta baseras på textanalys av 

tryckta källor. Detta innebär att etiska överväganden som är kännetecknande inom 

kvalitativ forskning, såsom bevarandet av informanters anonymitet och maktrelationer 

mellan forskare och informant, se exempelvis Davies (2008); Rice (2010); Ritchie et al 

(2014), inte är av samma relevans i textbaserad diskursanalys. Enligt Bryman (2012, s. 

135) kan samhällsvetenskaplig forskningsetik kategoriseras enligt fyra frågeställningar: 
 

1. är studien skadlig för deltagarna; 

2. har informanterna informerats och givit sitt godkännande att delta; 

3. inkräktar studien på informanternas privatliv; 

4. finns det risk att forskningens resultat angränsar till bedrägeri?    

 

Av dessa fyra punkter bedöms endast den fjärde (4) punkten som relevant för denna 

uppsats, som ligger i linje med vad Vetenskapsrådet (2011) benämner vid oredlighet i 

forskning. Detta problem uppstår när forskaren förvränger sitt arbete på ett sådant sätt 

att studien framställs på ett annat sätt än verkligheten (Bryman 2012), vilket kan ske på 

olika sätt. Det mest uppenbara är att forskaren ‘hittar på’ empirisk data och framhåller 

dessa som äkta. Då denna uppsats helt utgår i från officiella dokument vore det dock 

                                                 
16 McLean och Borén (2015) visar exempelvis på att begränsningar inom policysystem kan påverka 

genomförande av hållbar utveckling.  
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mycket enkelt att kontrollera om de textutdrag som används för analys inte är korrekt 

citerade.  
 

En annan variant av manipulation kan uppkomma när forskaren inte kan särskilja 

mellan vad som är empirisk data och författarens egen tolkning (Vetenskapsrådet 2011). 

Själva tillvägagångssättet i diskursanalys är ofta skissartat eftersom det finns en 

hantverksaspekt inom kvalitativ textanalys (Esaiasson et al 2007). En metod att studera 

texter, och ett beprövat sätt att förhålla sig till plandokument, är att se den skrivna 

representationen som två olika nivåer (Loit 2014). Den första (1) nivån är att utläsa 

manifesta budskap i texten, vilket är det innehåll som uppenbart förmedlas (explicit). 

Den andra (2) nivån är latenta budskap som utgörs av föreställningar och underliggande 

värden som förmedlar något i ett större sammanhang (Esaiasson et al 2007; Cope 2010).  

Genom att särskilja mellan olika nivåer av representationer, försöker denna uppsats 

säkerställa empirisk grund i de textanalytiska tolkningar som gjorts. 
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3 Uppsatsens diskursteoretiska antaganden 

 

I detta kapitel redogörs uppsatsens antagande om att hållbar utveckling, som ett politiskt 

begrepp, ligger till grund för hur olika diskurser i en diskursordning relaterar till 

varandra. Detta innebär att den temporära entydighet som uppsatsen försöker upprätta 

kring hållbarhetsbegreppet (för att sedan dekonstruera), ska begripas som ett försök att 

kartlägga interdiskursiva praktiker, snarare än framställa en essens som definierar vad 

hållbar utveckling är.  
 

3.1 Hållbar utveckling som ett politiskt begrepp inom stadsplanering 

Ett politiskt begrepp är ett begrepp som saknar enhetlig betydelse och där alla ansatser 

att definiera begreppet bottnar i en ideologisk kamp (Strandberg 2013). Ett politiskt 

begrepp är därför ett begrepp som rymmer en stor meningspotential17 där olika 

betydelser av begreppet även innehåller en ideologisk aspekt. Andersson & Hermelin 

(2012) menar att hållbar utveckling i första hand är en politisk vision och där dess 

inneboende motsättningar visas först när begreppet ska operationaliseras i praktisk 

politik eller planering. I linje med detta resonemang menar Connelly (2007) att hållbar 

utveckling kan betraktas som ett politiskt begrepp med två nivåer av mening. Förenklat 

kan det sägas att den första nivån av begreppet bygger på Brundtlandkommissionens 

rapport, och den andra nivån utgörs av den diskussion som pågår i akademiska och 

politiska kretsar – alltså hur hållbar utveckling ska genomföras och uppnås i 

verkligheten. Men det ska påpekas att en akademisk debatt även utgörs av de som 

förespråkar människans behov kontra de som förespråkar naturens behov. I den debatten 

anses Brundtlandkommissionens rapport utgå ifrån en antropocentrisk förståelse av 

hållbar utveckling, vilket innebär att konceptet i grund och botten prioriterar 

människans behov. Behov och intressen tillhörande andra organismer beaktas därför 

endast i den mån att de inte skapar en konflikt med människans behov (Gunnarsson-

Östling et al 2013). En sådan prioritering har därför kritiserats av de teorier som 

avskriver naturens resurser som instrumentella medel för hållbar utveckling, då de 

framhåller att det finns ett egenvärde i bevarandet av miljön och ekologisk mångfald 

(Rolston 1991).  
 

Som Langhelle (1999) framhåller är Brundtlandrapporten ett väldigt omfattande 

dokument, däribland ett komplext resonemang kring fattigdom och ekonomisk tillväxt. 

Connelly (2007) presenterar en modell för hur olika aspekter av rapportens innehåll kan 

begripas utifrån de ofta benämnda dimensionerna ekologisk, ekonomisk, och social 

hållbarhet. 
 

                                                 
17

 Enligt Faircloughs (1992) definition av begreppet i Discourse and Social Change. 
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Figur 3. Politiska positioner inom hållbar utveckling (Connelly 2007, s. 270). 

 

I figuren ovan illustreras Connellys beskrivning av den första nivån av hållbar 

utveckling inom det streckade området i mitten (sustainable development). Hörnen i 

triangeln, positionerna A (ekonomisk tillväxt), B (miljöskydd) och C (social rättvisa), 

utgör de olika aspekternas extrema positioner. Connellys poäng är dock inte att försöka 

ange en exakt gränsdragning för var första nivåns betydelse av hållbar utveckling ligger, 

utan snarare visa på det avvägande som är centralt för begreppet. Tolkningar som rör sig 

mot hörn A ser ekonomisk tillväxt som huvudsakligt mål men identifierar samtidigt 

potentiella ekonomiska möjligheter via miljöskydd och social rättvisa. Sådana 

tolkningar kan enligt Connelly (2007) härledas till ideologier som bygger på fri 

marknad och företagsamhällsansvar18. Mot hörn B befinner sig de tolkningar som 

prioriterar bevarandet av miljön, men som samtidigt erkänner beaktandet av mänskliga 

behov och ekonomisk tillväxt som instrumentellt nödvändiga för att uppnå målet. Mot 

hörn C rör sig de tolkningar som förespråkar att social rättvisa måste uppnås först, då 

dessa tolkningar antar att det i förlängningen har positiva effekter för ekonomisk tillväxt 

och ekologiska aspekter. Värt att notera är även att Connelly (2007) i sin modell även 

visar på hur tre olika tolkningar, ekologisk modernisering, eko-socialism och 

traditionell tillväxt- och rättvisedebatt, rör sig bort i från respektive motsatt hörn (aspekt 

av hållbar utveckling). Av mer specifikt intresse för denna uppsats analys är att 

ekologisk modernisering rör sig bort i från hörn C (social rättvisa). Ekologisk 

modernisering innehåller alltså en minskning av prioriteringen av de sociala aspekterna, 

enligt Connelly (2007). 
 

För att förklara hur olika tolkningar av hållbar utveckling i vissa fall kan röra sig bort i 

från ideologiska positioner inom stadsplanering är Campbells (1996) modell “The 

Planner’s Triangle” intressant. 
 

                                                 
18

 Ofta benämnt vid dess engelska term Corporate Social Responsibility, även förkortat CSR. 
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Figur 4. “The Planner’s Triangle” (Campbell 1996, s. 4). 

 

Som modellen ovan visar, utgår Campbell (1996) i från att det finns tre olika positioner: 

ekonomisk utveckling, social rättvisa och miljöskydd. Liksom Connelly (2007) 

betraktar Campbell (1996) dessa positioner (hörnen i triangeln) som ytterligheter inom 

respektive dimension av hållbar utveckling. Dock framhåller Campbell (1996) att det 

råder en konflikt mellan varje position19. Konflikter uppstår av att de olika 

dimensionerna inom hållbar utveckling är förenade med olika prioriteringar som i 

stadsplanering ofta går stick i stäv med varandra. Den första konflikten, “the property 

conflict”, som i modellen ovan är positionerad mellan ekonomisk tillväxt och social 

rättvisa, uppstår av konkurrerande anspråk för vem, och hur, egendom ska användas. 

Detta kan exempelvis ta sig uttryck i frågeställningar om mark ska användas för att 

anlägga nya industrier eller för att bygga nya bostäder – och om beslutet faller på att 

bostäder byggas, ska då dessa byggas och planeras för en stark medelklass eller för 

samhällets resurssvaga grupper. Den andra konflikten, “the resource conflict”, är vanligt 

förekommande inom teorier om hållbar utveckling och handlar om avvägandet mellan 

nyttjandet av naturens resurser för att skapa ekonomisk tillväxt och tillgodose 

människans behov på ett sätt som bevarar naturen och möjligheten för nästkommande 

generationer. Den tredje konflikten, “the development conflict”, är närbesläktad med 

“the resource conflict” på vis att inskränkningar i nyttjandet av naturresurser riskerar att 

slå hårdast mot de som är resurssvagast i samhället. Detta kan till exempel gälla 

nedläggningen av gruvverksamhet, fiskeverksamhet, skogsindustri et cetera där en stor 

andel av arbetskraften ofta utgörs av outbildad eller lågutbildad arbetskraft. Utveckling 

är således inte per automatik hållbar enkom för att den premierar naturskydd. 
 

                                                 
19

 Vilket är ett samlingsnamn för vad som i själva verket är ett obegränsat antal olika konflikter, enligt 

Campbell (1996). 
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4 Diskurser 

 

I detta kapitel introduceras läsaren till de diskurser som artikuleras inom Norra 

Djurgårdsstadens diskursordning. I det avslutande avsnittet sammanfattas de mest 

centrala begreppen som framkommit.     
 

4.1 Ekologisk modernisering 

Begreppet ekologisk modernisering myntades på 1980-talet som en motreaktion på den 

miljödebatt som då rådde och som förordade att den ekonomiska tillväxten och 

nyttjandet av naturresurser var tvingat att bromsas för att kunna ta itu med klimatfrågor 

och miljöproblematik (Mol & Spaargaren 2000). I kontrast till detta kan ekologisk 

modernisering uppfattas som en attraktiv lösning då den inte kräver att människan 

behöver minska sin konsumtionsnivå (Andersson & Hermelin 2012). Diskursen kring 

ekologisk modernisering har sedan dess främst kommit att handla om hållbar 

stadsutveckling utifrån två olika ståndpunkter. Den första (1) är den diskurs där 

teknologisk utveckling och innovationer inom miljöteknik ses som lösningen på stadens 

miljöproblematik (Hopwood et al 2005; Jänicke 2008). Baker (2007) menar att i mötet 

mellan nyliberala marknadsidéer och innovationer inom miljöteknik har det uppstått en 

politisk vision som bygger på möjligheten att skapa ömsesidigt gynnsamma effekter 

mellan ‘grön utveckling’ och ekonomisk tillväxt. Att det är just staden och dess 

utveckling som blivit föremål för en ekologisk moderniseringsdiskurs är knappast 

någon tillfällighet, menar Swyngedouw (2007). Staden producerar enorma mängder av 

växthusgas och giftiga utsläpp samtidigt som den konsumerar och drivs till stora delar 

av fossila bränslen (Blowers & Pain 1999). Därtill står världens städer för omkring 75 

procent av världens totala energianvändning (Fredriksson 2012). Dessa omständigheter 

spär på de argument som betraktar staden och en tilltagande grad av urbanisering som 

icke hållbar i ett längre perspektiv (Cook & Swyngedouw 2012). Då denna problematik 

å ena sidan kan anses vara specifik för staden som sådan, är det samtidigt ett problem 

som har global applicerbarhet i takt med att städer världen över växer alltmer. Men 

samtidigt som städer beskrivs som potentiella hot mot hållbar utveckling, är det i 

städerna som många möjligheter att minska klimatpåverkan identifieras (Andersson & 

Hermelin 2012; Metzger & Olsson 2013). Det finns således en enorm potential, och inte 

minst ekonomisk vinning, för de som har möjlighet att driva och exportera utvecklingen 

av miljöteknik. Dryzek (2013) hävdar till och med att utvecklandet av gröna 

miljövänliga produkter, tjänster och teknik som motverkar miljöutsläpp kännetecknas 

av att det finns pengar att tjäna på en sådan utveckling (se även Langhelle 2000). 
 

Den andra (2) diskursen inom ekologisk modernisering skulle kunna betraktas som en 

motdiskurs20. Faran med “technological fixes”, som Cook & Swyndgedouw (2012, s. 

1962) uttrycker det, är att visionen om hållbar utveckling drivs åt ett sådant håll att 

nuvarande samhällsutveckling tillåts fortgå utan att den kritiskt ifrågasätts. 

Swyngedouw (2007) menar att det implicit finns ett populistiskt budskap inom 

                                                 
20

 Foucault (1987) använder sig av begreppet motdiskurs när han hänvisar till en diskurs som utmanar en 

hegemonisk diskurs inom ett område. Ibland även kallad alternativ diskurs, inom konceptet etablerad- 

och alternativ diskurs.   
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ekologisk moderniseringsdiskurs då det främst kommit att handla om att finna 

miljövänliga lösningar på nuvarande livsföring. Den mest bekväma lösningen för 

människan vore givetvis att kunna leva vidare som förut, utan att förändra sitt 

levnadssätt. Ekologisk modernisering har även kritiserats av flera forskare för att sakna 

ett socialt rättviseperspektiv och sociala hållbarhetsaspekter glöms bort i takt med att 

fokus vid miljöteknik ökar (Fisher & Freudenburg 2001; Pellow et al 2000; Wangel 

2013). 

 

Emedan denna motdiskurs inte avskriver teknologisk utveckling som en viktig faktor, 

betonas nödvändigheten i att driva hållbar utveckling på en bredare front – i synnerhet 

då Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling innefattar en mer 

helomfattande satsning än ekologisk hållbarhet (Langhelle 2000). Sådana argument 

faller därmed inom ramen för vad som kan ses som reformativa idéer inom hållbar 

utveckling – alltså perspektiv där det anses att status quo21 behöver brytas. Det är då 

främst en fråga om att policy och livsstil behöver förändras i en mer hållbar inriktning. 

Det ekonomiska systemet anses däremot inte vara i behov av att radikalt förändras. 

Istället tenderar tankarna att väga mot tankar om en gradvis förändring över tid 

(Hopwood et al 2005). Huvudbudskapet i denna kritik är att de åtgärder som görs bör 

utgå från vad som faktiskt behövs göras för att komma närmare visionen om hållbar 

utveckling, snarare än vad som kan göras inom ramen för den samhällsstruktur vi har i 

dag. 
 

4.1.1 Ekologisk modernisering i svensk stadsplanering 

Som ett resultat av dåvarande statsminister Göran Perssons lansering av Gröna 

folkhemmet, bygger den svenska strategin för hållbar utveckling sedan 1996 på en 

ekologisk moderniseringsdiskurs (Anshelm 2002; Lidskog & Elander 2012; 

Gunnarsson-Östling et al 2013). I regeringens skrivelse “Strategiska utmaningar – en 

vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling” är hållbar stadsutveckling en 

av fyra pelare i den nationella strategin för hållbar utveckling (Persson & Sahlin 2005). 

Strandberg (2013) menar att initiativet “Delegationen för hållbara städer” har en tydlig 

grund i ekologisk moderniseringsdiskurs eftersom samverkan mellan olika aktörer i ett 

marknadsperspektiv ses som en förutsättning för hållbar utveckling. Detta innebär att 

svensk stadsplanering har anammat en uppfattning om att smart tillväxt, social välfärd 

och ambitiös miljöpolitik hänger samman (Lidskog & Elander 2012). Andersson & 

Hermelin (2012, s. 80, 86) benämner detta vid ett slags “plus-summe-spel”22 som 

förklarar varför den rådande miljöproblematiken framställs som fullt möjlig att lösa 

inom ramen för det rådande systemet, utan att den ekonomiska tillväxten behöver 

bromsas.    
 

Den kritik och skepsis som råder gentemot ett ekologiskt moderniseringsperspektiv 

utgörs i huvudsak av två olika debatter. Den första (1) debatten handlar om hur svenska 

hållbara stadsdelar kan “konstrueras” genom ett, vad Wangel (2013, s. 8) kallar 

“produktionsbaserat bokföringssätt” av hur utsläpp och miljöpåverkan mäts. Med det 

menas att det bara är de utsläpp som produceras på platsen som lyfts fram i 

                                                 
21

 Enligt Hopwood et al (2005) definition av begreppet. 
22

 I jämförelse med noll-summe-spel (Langhelle 2000, s. 306). 
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miljökalkyler. Sådana kalkyler är förstås av intresse att lyfta fram då det med ett sådant 

beräkningssätt är relativt lätt att tydligt visa på de förbättringar som ny miljöteknik kan 

erbjuda. Men då en stadsdel oftast bara producerar en bråkdel av vad dess invånare 

konsumerar innebär detta en grav snedvridning av hur den totala miljöpåverkan ser ut i 

verkligheten, menar Wangel (2013). Den andra (2) debatten handlar om export av 

svensk miljöteknik där vissa menar att ekologisk modernisering har banat väg för att 

marknadsföringsdiskurser23 kommit att innefattas i begreppet hållbar utveckling 

(Strandberg 2013). Att det går att göra en exportvara av miljöteknik och hållbara städer 

råder det inga tvivel om. Vad som däremot diskuteras är huruvida en sådan export leder 

till hållbar utveckling. Fisher och Freudenburg (2001, s. 702) kallar det ”sustainable 

capitalism, och kritiserar det som ett projekt som är dömt att misslyckas. Wangel (2013) 

menar att det främsta problemet med att göra exportvara av svenska hållbara städer (i 

nuläget) är att de i själva verket (ännu) inte är så hållbara som de utger sig för att vara – 

vare sig ekologiskt eller socialt. Det är dock viktigt att påpeka att denna kritik främst 

handlar om att svenska hållbara stadsdelar inte lyckats bli så hållbara som de har satt 

som mål, snarare än en kritik riktad mot teknologisk utveckling som sådan. Men 

resonemanget, och tillika kritiken, är fortfarande relevant om målet är att faktiskt uppnå 

hållbar utveckling. 
 

4.2 Hållbara städer  

Metzger & Olsson (2013) menar att diskursen kring urbanisering och växande städer 

har svängt från att betrakta denna utveckling som hotfulla källor till en ökande 

miljöproblematik, mot ett synsätt där stadsutveckling snarare ses som en del av 

lösningen. Det finns också ett antal omständigheter som är kännetecknande för staden 

och som underlättar omställningen i en mer hållbar riktning. Bland dessa är en lägre 

energiförbrukning genom fjärrvärme (Andersson & Hermelin 2012), och tack vare 

högre befolkningstäthet och bättre förutsättningar att utveckla kollektivtrafiken kan 

potentiellt privatbilismen minskas (Fredriksson 2012). Eftersom mer än hälften av 

världens befolkning i urbana områden, och FN:s beräkningar tyder på att år 2050 

kommer omkring 70 procent av världens invånare kommer bo i städer (UN Habitat 

2010), finns det goda anledningar att satsa på hållbar utveckling i just urbana miljöer. 
 

Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och (dåvarande) Banverket 

och Vägverket utformades 2011 riktlinjer för hur tätare och hållbara städer kan 

utvecklas (Fredriksson 2012). Detta har lett till att hållbar mobilitet har fått hög 

prioritering. Inom planering och praktik har begreppets innebörd främst kommit att 

handla om att korta ned geografiska avstånd mellan bostad, skola, handel, omsorg, 

nöjen et cetera, genom funktionsintegrering och förtätning (Andersson & Hermelin 

2012). Detta grundas i antagandet att kortare avstånd betyder att transportmedel såsom 

bil, buss och tåg i större utsträckning kan ersättas med gång och cykel, vilket förstås 

resulterar i minskningar av miljöutsläpp. Detta ligger även i linje med EU-

kommissionens (1990) rapport The Green Paper of the Urban Environment som menar 

att bilåkande och resande minskar i en tät och högexploaterad stad. Frändberg & 

Vilhelmson (2012) menar dock att denna utveckling bromsas upp av att ekologisk 
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 Dessa diskurser diskuteras mer ingående i stycket “Marknadsföringsdiskurser”. 



31 

 

modernisering har hållbar mobilitet i ett strukturellt grepp genom frikoppling. 

Frikoppling innebär en brytning med etablerade samband mellan ekonomisk tillväxt 

(stigande löner) och negativ miljöpåverkan (ökad konsumtion till följd av ökad inkomst) 

genom energieffektivare och mer miljöanpassade bilfordon. Kortare geografiska 

avstånd behöver därmed inte innebära att människor väljer miljövänligare transporter 

(såsom gång och cykel) eftersom biltransporter blir allt mer miljövänliga. 
 

Forskningen är överlag mer tvetydigt inställd till hur hållbar mobilitet praktiseras. Vissa 

menar att fokus för hållbar mobilitet istället borde ligga vid människors tillgänglighet 

till olika funktioner, snarare än människors geografiska avstånd (Andersson & Hermelin 

2012). En annan kritik är de som menar att en människa boende i staden inte enbart är 

intresserad av avstånd mellan bostad, jobb, nöjen et cetera utan att restid kan väga 

minst lika tungt, och ofta spela en större roll (Banister 2008). För att illustrera ett 

exempel i linje med detta resonemang: om det tar 10 minuter att färdas 5 km med bil till 

närmaste bio, finns möjligheten att det överväger alternativet att promenera i 15 minuter 

– även om det är mindre än 1 km väg att gå. 
 

4.3 Social hållbarhet 

Enligt Hopwood (2005) och Loit (2014) är social hållbarhet likställt med social rättvisa, 

vilket kan betraktas som en rättvis fördelning av resurser mellan världens befolkning. 

En sådan tolkning ligger väl i linje med Brundtlandkommissionens rapport som 

framhåller en rättvis fördelning både mellan det globala nord och syd och mellan 

generationer (Bradley 2009). Fördelningen mellan generationer kan beskrivas utifrån 

två olika begrepp: intergenerations rättvisa som åsyftar en rättvis fördelning av resurser 

mellan olika resurser och intragenerations rättvisa inom en och samma generation 

(Haughton 1999). 
 

Det är dock viktigt att påpeka att social hållbarhet har teoretiserats utifrån olika 

geografiska nivåer: global, internationell, nationell, regional, lokal, vilket kanske är den 

främsta anledningen till att social hållbarhet ofta betraktas som ett splittrat begrepp. På 

stadsdelsnivå, som är fokus för denna uppsats, bygger social hållbarhet främst på 

resonemang om social rättvisa och hållbara gemenskaper (Dempsey et al 2011). 

Begreppet hållbara gemenskaper innefattas av ett flertal olika teorier om människors 

interaktioner och sammanhållning på en geografisk plats. Begreppet platsidentitet har 

därför kommit att bli centralt inom diskursen om hållbara gemenskaper, vilket beskriver 

inte bara en individs samhörighet med den geografiska platsen och dess fysiska 

karaktär, utan även de beteenden och sociala normer som finns på platsen – vilket i sin 

tur ligger till grund för skapandet av en gemensamhetskänsla. Hållbara gemenskaper är 

således nära kopplat med sociala gemenskaper och framställer sociala nätverk och 

interaktioner som det ‘kitt’ som håller samman gemenskap mellan människor (Forrest & 

Kearns 2001). Strategier för hur detta ska kunna uppnås i en stadsdel har därför till stor 

del kommit att handla om hur det fysiska rummet ska utformas och fyllas med 

funktioner som underlättar social interaktion (Dempsey et al 2011). 
 

Ett annat sätt att försöka kartlägga begreppet social hållbarhet är att analysera och 

kategorisera vilken typ av fråga som de olika teoretiska resonemangen ger sig i kast 
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med. Vallance et al (2011) delar in forskningsfältet i tre kategorier: framåtskridande 

social hållbarhet, överbryggande social hållbarhet och vidhållande hållbarhet. Den 

form av social hållbarhet som beskrivs i Brundtlandrapporten betecknar Vallance et al 

(2011) som framåtskridande social hållbarhet, vars benämning innefattar resonemang 

som förespråkar ett mer ekonomiskt rättvist samhälle. Detta har främst kommit att 

debatteras på global och internationell nivå där frågan handlat om en ojämn fördelning 

mellan rika och fattiga länder, men det finns även viss forskning som fokuserat på 

ekonomisk rättvisa inom ‘västvärlden’.  
 

Kategorin överbryggande social hållbarhet innefattas av de teorier som försöker 

identifiera vilka sociala förhållanden som krävs för att stödja ett ekologiskt hållbart 

samhälle. Vallance et al (2011) gör dock en viktig åtskillnad mellan transformativa och 

icke-transformativa synsätt24. Bredden teorier inom transformativa synsätt är stor, men 

kan sägas ha gemensamt att de förespråkar att människan ska anpassa sig efter naturens 

förutsättningar och därför ifrågasätter rådande förhållande mellan människa och natur. 

Icke-transformativa synsätt å andra sidan förespråkar en inkrementell förändring i 

människors beteende och relation till naturen (Vallance et al 2011). Att öka människors 

medvetenhet om deras möjligheter att bidra till miljöproblematiken genom ökad 

användning av cykel, sopsortering och återvinning är exempel på sociala åtgärder som 

stödjer ett ekologiskt hållbart samhälle inom icke-transformativa synsätt (Strandberg 

2013).  
 

Vidhållande hållbarhet benämner det forskningsfält som behandlar bevarandet av 

sociala praktiker, traditioner och platser då dessa bedöms som grundläggande i hur 

människor skapar mening, försörjer sig och lever sina liv (Vallance et al 2011). En 

samhällsutveckling enligt dessa teorier anses därför inte vara hållbar om den inte lyckas 

bevara dessa värden, vilket innebär att det finns en gräns för hur stora (och vilka) 

förändringar som kan genomföras.                        
 

4.4 Hållbara livsstilar 

Begreppet hållbara livsstilar saknar en entydig definition. Dess historiska ursprung och 

utveckling kan dock härledas till samma FN-initierade konferenser och världstoppmöten 

som begreppet hållbar utveckling (Zachrisson 2014). Den definition som arbetats fram 

av FN:s miljöprogram UNEP samt avdelningen för ekonomiska och sociala frågor, 

UNDESA, lyder enligt följande: 
  

Lifestyles are part of our identity; people express their social position, political preferences and 

psychological aspirations to others through them. Lifestyles define and differentiate us. They are 

the way we live our lives. (...) For the Taskforce, sustainable lifestyles means rethinking our ways 

of living, how we buy and how we organize our everyday life. It is also about altering how we 

socialize, exchange, share, educate and build identities. It means transforming our societies and 

living in harmony with our natural environment (UNEP 2010, s. 9). 

 

                                                 
24

 Icke-transformativa synsätt kan jämföras med vad Hopwood et al (2005, s. 41) benämner vid “status 

quo”. 
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Livsstilar ses därmed som en del av människans identitet och sätt att leva. Enligt den 

forskningsrapport som SPREAD25 utkom med 2011, handlar detta både om människans 

vardagliga praktiker såsom att arbeta, umgås eller ta en promenad, men även om de 

praktiker som inträffar mer sällan, som exempelvis åka på semesterresa. Livsstil enligt 

denna definition är därför nära sammankopplat med begreppet livskvalitet, vilket jag 

kommer återkomma till längre fram.  

 

Att leva inom ramen för en hållbar livsstil kan även handla om att omvärdera sättet vi 

lever på genom att förändra konsumtion och livsmönster i en sådan riktning att 

samhället är i harmoni med det som (vagt) benämns vid människans naturliga miljö. 

Soneryd & Uggla (2011) menar att sammankopplingen mellan livsstil och konsumtion 

härrör från en förändrad syn inom miljörörelsen på vad som utgör miljöproblem. Från 

att tidigare fokuserat vid miljöförstörande effekter av produktion, har miljörörelsen 

sedan 1980-talet istället kommit att anta ett perspektiv där miljöproblem betraktas 

utifrån produktion och konsumtion. Detta har i sin tur lett till att synen på livsstilar och 

konsumtion kommit att debatteras utifrån två olika perspektiv. Det första (1) är ett 

perspektiv där alternativa livsstilar lyfts fram, och konsumtion betraktas som nära 

sammankopplat med slöseri av jordens resurser. Det kan därmed också förstås som en 

kritik av den västerländska resursslösande livsstilen. Strävan är därför att lägga om 

livsmönster och konsumtionsvanor i en mer hållbar riktning. Backhaus et al (2012) 

menar att en sådan omläggning främst ska betraktas som ett sätt att garantera 

resurstillgångar för framtida generationer genom att minska användandet av 

naturresurser. Det andra (2) perspektivet bygger på en tanke om miljövänlig konsumtion 

och att handla miljövänligt. Inom ett sådant perspektiv betonas vikten av att 

miljövänliga alternativ inte bara ska vara miljövänliga, de ska även i största möjliga 

mån undvika en kvalitets- och/eller kostnadsförsämring för konsumenten. I UNEP:s 

(2010) rapport över konsumtionsvanor görs en liknelse vid att människor endast är 

villiga att byta ut bilen mot kollektivtrafik om systemet är tillräckligt smidigt och 

kostnadseffektivt. Miljövänlig konsumtion ska därför associeras med något som positivt 

för individen. Enligt detta perspektiv ska konsumtionen inte minskas, utan i första hand 

bli mindre miljöskadlig. 
 

Det finns dock de som menar att konsumtion styr livsstil. Bedford et al (2004) menar att 

konsumtionsmönster – vad vi köper och konsumerar, har kommit att bli en starkare 

statusmarkör i samhället än anställning och arbete. Enligt denna tanke har konsumtion 

av tjänster och varor blivit den viktigaste byggstenen för individer och hushåll när det 

gäller att markera identitet, klass och välstånd. På grund av denna förändring i samhället 

har det blivit möjligt att ’köpa sig en livsstil’ (Bedford et al 2004). Eftersom 

konsumtion är nära förknippat med livsstil och identitet, blir konsumtion en central 

angelägenhet även för den hållbara livsstilen (Zachrisson 2014). Ett problem dock, som 

Wangel (2013) ser det, är att det som i dag lyfts fram som konkreta exempel på en 

hållbar livsstil är stöpt för att passa en välbärgad medelklass för vilken hållbar 

konsumtion inte innebär mer än en preferens för ekologiska produkter och tjänster. Hon 

pekar därmed på en intressant koppling mellan ekologisk modernisering och hållbara 

                                                 
25

 SPREAD står för Social Platform Identifying Research and Policy Needs for Sustainable Lifestyles och 

är ett EU forskningsprojekt som samlat olika aktörer i syfte att ta fram visioner för hållbara livsstilar år 

2050. 
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livsstilar genom att visa på att teknologier och koncept (såsom hållbara städer) inte är 

neutrala, utan bär på vissa normer, preferenser och livsstilar.   
 

4.4.1 Livskvalité inom hållbara livsstilar 

“Quality of life”, eller på svenska “livskvalitet”, är ett återkommande begrepp inom 

litteratur som behandlar hållbar livsstil26. Den debatt som pågår i dag tycks vara rörande 

överens om att livskvalitet är en central del av en hållbar livsstil. Begreppet är alltså 

framträdande, men däremot inte särskilt väldefinierat. Som tidigare nämnt 

sammankopplas livskvalitet både med det som kan betraktas som vardagliga praktiker, 

och det som är av en mer livsbejakande karaktär. Bedford et al (2004) menar för att 

livskvalitet överhuvudtaget ska vara möjligt att tala om måste människans basala behov, 

såsom mat för dagen och en anständig bostad, i första hand vara uppfyllda. Saknas 

dessa bitar fallerar både möjligheten till livskvalité och en hållbar livsstil. Å ena sidan 

kan det sägas att användandet av begreppet livskvalitet här blir ett sätt att betona 

ekonomiska faktorer inom den hållbara livsstilen. Men det är också en tanke som 

blottlägger hur kontextberoende livskvalitet är utifrån det faktum att människans 

resursanvändning och konsumtion ser väldigt olika ut i olika delar av världen – i 

synnerhet i jämförelse mellan de fattigaste och rikaste delarna av världen, men även 

mellan olika grupper i samhället (Devuyst & Van Volsem 2001). 
 

4.5 Svensk stadsplanering och ‘den goda staden’  

Begreppet stad är både betydelsefullt och omtvistat. Då vissa menar att staden och 

stadsrummet som fasta kategorier är under upplösning (se exempelvis Sieverts 2003), är 

inte stadsbegreppet för den skull tömt på mening. Tunströms (2009) avhandling 

undersöker hur staden och stadsutveckling beskrivs i diskussionen inom svensk 

stadsplanering, i vilken hon framhåller att den svenska stadsplaneringsdiskursen i dag 

präglas av ett tillbakablickande mot den traditionella staden och ett sökande efter ‘den 

goda staden’. Dels innefattar detta stadens fysiska struktur – alltså hur byggnader och 

stadsdelar ska utformas, vilket har lett till en polarisering av stadens rumsliga 

kategorier. 
 

                                                 
26

 Se exempelvis Phipps et al (2013); Backhaus et al (2012). 
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Figur 5. Kategorier som bidrar till konstruktionen av ideal och motbilder (Tunström 2009, s. 88)   

 

Som ovan tabell visar finns det tydliga skillnader mellan vad som förknippas med ’den 

goda staden’ och dess motbild. ’Den goda staden’ är en tät funktionsblandad och 

innerstadsliknande kvartersstad med ett utbud av kvartersbutiker, parker och kaféer. 

Motbilden, ‘den problematiska staden’, har en mindre tydlig gräns mellan vad som är 

stad och vad som är land, och beskrivs i begrepp som symboliserar modernismens ideal, 

såsom funktionsseparering, förort och trafikled. Tunström (2009) betraktar därför 

sökandet efter ’den goda staden’ som en motreaktion gentemot modernismen som har 

lett till staden som idé och koncept fått en renässans inom svensk 

stadsplaneringsdiskurs. Staden och vad ‘god stadsplanering’ ska ägna sig åt har därmed 

kommit att bli planeringens främsta fokus (Strandberg 2013).   
 

Den goda stadens prägel återspeglas även i en romantisering av ett ‘gammalt stadsliv’ 

där lokala möten och ett rikt kulturliv möjliggörs. Ett återkommande begrepp inom 

dessa beskrivningar är stadsmässighet. Stadsmässighet är sammankopplat med epiteten 

‘den täta staden’ eller ‘blandstaden’, vilket enligt Tunström (2009, s. 86) bygger på 

följande resonemang: “stadsmässighet är täthet, täthet möjliggör blandning, blandning 

skapar stadsmässighet. Stadsmässighet och täthet ska skapa närhet till ‘allt’, det 

minskar transportbehoven och ökar jämställdheten, tillväxten och ‘stadslivet’”. 

Begreppet stadsmässighet beskriver således en plats där en stadsmässig atmosfär och 

urbant samhällsliv förväntas uppstå (Loit 2014). 
 

Enligt denna tanke betraktas stadsliv som attraktivt, levande och präglat av mångfald. 

Det råder dock ingen klar tydlighet i gränsdragningen för hur dessa begrepp används. 

Begreppen attraktiv och levande kan i vissa fall markera specifika urbana strukturer 

eller bebyggelser som anses attraktiva, men de kan även användas som ett generellt mål 

för stadsplanering (Tunström 2009). Mångfald kan användas för att markera flera olika 

funktioner och fenomen; det kan handla om bebyggelseutformning eller 

upplåtelseformer, men även för att beskriva enskilda hus, stadsdelar eller staden som 

helhet (Tunström 2009). De benämningar som ofta sammankopplas med ’den goda 
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stadens’ stadsliv förefaller därför å ena sidan vara mångtydiga och svåra att definiera; 

men å andra sidan är det när de associeras med varandra som de vinner i styrka. 

Tillsammans bildar dessa löst definierade begrepp (attraktiv, levande, mångfald) en 

otvetydig och positiv kedja. 
 

Det är dock viktigt att påpeka distinktionen mellan vad Tunström (2009) beskriver som 

den verkliga staden och vad som är den önskvärda staden då svensk 

stadsplaneringsdiskurs gör en separation mellan vad som är en ‘konstruerad stad’ och en 

‘naturlig stad’. Eftersom ’den goda staden’ bygger på en romantisering av den 

traditionella staden, som i sin tur är förenad med en successiv och naturlig framväxt av 

staden, associeras den önskvärda staden med den naturliga staden. Följaktligen 

betraktas det modernistiska projektet som det konstgjorda och konstruerade alternativet. 

Begrepp såsom tät, kvarter, stadsdel, attraktiv används därmed inte bara för att fylla den 

goda staden med mening och funktion, de är även centrala i framställningen av vad som 

är det önskvärda och vad som är det oönskade (Loit 2014). 
  

4.6 Platsmarknadsföring 

Ett grundläggande antagande inom diskurser om platsmarknadsföring är att städers 

konkurrens utgörs av en kamp om att locka till sig kapital, samhällsnyttiga resurser och 

investeringar (Middleton 2011). För att lyckas med det krävs att positiva konnotationer 

präglar stadens bild utåt. Platsmarknadsföring handlar således om att kommunicera en 

plats positiva egenskaper (Tarrodi 2014). En förlängning av diskursen om 

platsmarknadsföring utgörs av teorier om platsen som varumärke27 (eller 

marknadsföring av en plats varumärke). Enligt Kavaratzis & Ashworth (2005) är det tre 

processer som ligger till grund för människors känsla för plats28. Den första (1) är 

genom planlagda ingripanden som exempelvis planering och fysisk utformning; den 

andra (2) är hur de som finns på platsen använder sig av den; det tredje (3) är hur 

platsen porträtteras i exempelvis konst, film, TV, nyhetsmedia et cetera. Således antas 

det att människors känsla för plats styrs av vilka uppfattningar och bilder som associeras 

med platsen. Processen som ligger bakom framväxten av dessa associationer är en 

kognitiv process som ofta tar lång tid att nå en stabil form. Mot bakgrund av detta, och 

mot tidigare resonemang, kan det konstateras att skälet till att marknadsföra en plats är 

att påverka den kognitiva processen i den riktning avsändaren önskar. Att marknadsföra 

en plats handlar om att ‘göra produkter’ av bilder och associationer till platsen. Ironiskt 

nog, enligt Kavaratzis & Ashworth (2005), misstas ofta detta av stadens myndigheter 

för att vara detsamma som att hitta på en klatschig slogan. I själva verket krävs det 

mycket mer övertygelse än så för att en plats identitet ska förändras. Förekomsten av 

slogans och logotyper kan dock vara uttryck för en varumärkesföring av platsen, men de 

utgör inte själva strategin bakom (Anholt 2008; Kvaratzis & Ashworth 2005). Detta 

argument stöds av Anholt (2007) som menar att den bild som förmedlas av staden 

förvisso är betydelsefull för hur staden upplevs av de som vistas i den, men det är 

samtidigt viktigt att förstå skillnaden mellan föreställning och verklighet, och att 

marknadsföring inte automatiskt leder till bättre livskvalitet i staden.  

                                                 
27

 Svensk översättning av engelskans “place branding” (Kavararzis & Ashworth 2005, s. 508). 
28

 Författarens egen översättning av sense of place.  



37 

 

4.6.1 Hållbar utveckling i svensk platsmarknadsföring 

Litteraturen kring städers varumärken täcker flera olika inriktningar. Den diskurs som 

denna uppsats utgår i från innefattas av diskussioner där hållbar utveckling har blivit ett 

sätt att marknadsföra städer på den globala kartan (Dinnie 2011). På internationell nivå 

har Sverige sedan en tid tillbaka utmärkt sig som föregångare inom hållbar utveckling; 

mycket tack vare att det genomförts statliga insatser att stimulera samarbete mellan 

offentlig och privat sektor i syfte att arbeta fram och förpacka ett svenskt varumärke 

inom hållbar stadsutveckling (Hult 2013). Sedan 2007 går det övergripande 

varumärkeskonceptet under namnet SymbioCity vilket är ett samarbete mellan svenska 

staten och Sveriges export- och investeringsråd (Bradley et al 2013). Strategin bakom 

SymbioCity utgörs av en arbetsmodell som ska identifiera synergier mellan tekniska 

system och olika offentliga och privata intressenter. Som koncept bidrar SymbioCity till 

att lyfta den svenska teknikexporten till länder, exempelvis Kina, som i dag står inför en 

starkt tilltagande urbanisering (Hult 2013). 
 

4.7 Sammanfattning av diskurser 

För denna uppsats syfte och frågeställning är främst tre diskurser i huvudfokus. Den 

första (1) är ekologisk moderniseringsdiskurs, som även kan sägas vara den mest 

centrala diskursen då den är en strategisk utgångspunkt för hållbarhetsvisionen i Norra 

Djurgårdsstaden. Nyckelelement inom denna diskurs är ett ’status quo’ 

samhällsperspektiv, vilket innebär ett synsätt om att hållbar utveckling kan uppnås utan 

att reformera existerande samhällsapparat eller ekonomiska system. Då miljöteknik 

förväntas kunna lösa miljöproblematiken behöver människan därför inte minska sin 

konsumtionsnivå – tvärtom karaktäriseras ekologisk modernisering av möjligheten att 

skapa gynnsamma effekter mellan ‘grön utveckling’ och ekonomisk tillväxt. 
 

Den andra (2) är social hållbarhet som är en oerhört komplex diskurs som innefattar 

många olika nivåer och typer av hållbarhetsfrågor. I denna uppsats är dock två 

kategoriseringar av social hållbarhet i fokus. Den första (1) är kontrasteringen mellan 

global och internationell nivå kontra stadsdelsnivå. Som det klargjorts riktar 

Brundtlandkommissionens rapport fokus på sociala hållbarhetsaspekter på global och 

internationell nivå, medan social hållbarhet på stadsdelsnivå ofta kommit att handla om 

att upprätta hållbara gemenskaper och skapa sociala nätverk. Den andra (2) skillnaden 

är vilken typ av social hållbarhet det är frågan om. Brundtlandkommissionens rapport 

lägger stor vikt vid sociala frågor som handlar om en mer rättvis fördelning av resurser, 

vilket innebär en transformativ syn på existerande samhällssystem (framåtskridande 

social hållbarhet). Men det finns även en mindre radikal typ av social hållbarhet som 

lägger fokus vid de sociala praktiker som krävs för att stödja ett ekologiskt hållbart 

samhälle (överbryggande social hållbarhet). 
 

Den tredje (3) diskursen handlar om hållbara livsstilar, där redogörelsen först 

dekonstruerade orden “hållbar” och “livsstil”. Begreppet livsstil i sig självt kan kopplas 

till diskurser om människans identitet, sätt att leva och livskvalitet. I mitten av 1980-

talet kom dock begreppets innebörd att omfördelas i och med att konsumtionsbeteende 

alltmer betraktades utgöra ett miljöproblem. Diskursen om hållbara livsstilar sedan dess 

diskuterat sambandet mellan livsstil och miljöpåverkan och där två perspektiv har 
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utkristalliserats – de som menar att konsumtionen måste minska, och de som menar att 

konsumtionen måste bli mer miljövänlig. Det råder även två olika uppfattningar om 

orsakssamband mellan livsstil och konsumtion; de som menar att konsumtionen ökar, 

minskar eller blir mer miljövänlig beroende av livsstil; och de som menar att 

människors konsumtionsvanor styr valet av livsstil. Det sistnämnda resonemanget 

bygger på att konsumtion är en statusmarkör i samhället.          
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5 Analys 

 

Analysdelen är utformad enligt en trestegsmodell. Det första (1) steget består av att 

undersöka vilka diskurser som artikuleras i visionsdokumentet Norra Djurgårdsstaden. 

Vision 203029. Det andra (2) steget består av att undersöka planprogrammet 

Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra 

Djurgårdsstaden30. Även denna analys består av att undersöka vilka diskurser som 

artikuleras, men även sammanväva det som framkommer i planprogrammet med 

interdiskursiva praktiker och diskursiv omfördelning av sociala hållbarhetsaspekter. Det 

tredje (3) steget består av att undersöka vilka begrepp och diskurser som intertextuellt 

länkar samman dokumenten, för att utreda hur den diskursiva ordningen omformas. 

Tanken är att explorativt leda läsaren genom materialet, och att den analytiska 

diskussionen avhandlas stegvis innan avslutande diskussion och slutsats tar vid. 
 

5.1 Analys av visionsdokumentet 

Visionsdokumentet Norra Djurgårdsstaden Vision 2030 utkom 2009 och är framtaget 

av Stockholms stad genom Stadsledningskontoret i samverkan med Stockholms 

Stadshus AB, Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, Trafikkontoret, 

Stockholms Hamnar och Stockholm Business Region (Stockholms stad 2009). 

Tillskillnad mot planprogrammet som tydligt anger vilka aktörer programmet är avsett 

för, saknas en sådan redogörelse i visionsdokumentet. Dokument är dock en förlängning 

av stadens visionsdokument Vision 2030 (2009) vilket betyder att det ska betraktas som 

försök att förmedla visioner, mål och framtidsbilder i syfte att få beslutsfattare att dra åt 

samma håll (Borén 2013). Dokumentet fyller även en kommunikativ funktion riktad till 

boende och allmänheten såväl som byggnadsherrar, näringsliv och övriga aktörer. 
 

Det första man som läsare slås av, är hur visuellt tilltalande detta dokument är vid en 

första anblick. Det är rikt på färgrika foton, kartor och illustrationer som accentuerar det 

som omtalas i text. Rubrikerna är korta och slagkraftiga, exempelvis “Med närhet till 

allt” (Stockholms stad 2009, s. 12), “För morgondagens näringsliv” (Stockholms stad 

2009, s. 14) och “Stad och hamn samverkar” (Stockholms stad 2009, s. 10). Som 

textanalysen kommer visa finns det flera faktorer som tyder att detta dokument verkar 

inom ramen för vad Steen (1999) betecknar som reklamgenre. Ett typiskt kännetecken 

för en sådan genre är att den är skönmålande i sin framställning. 
 

5.1.1 Globalisering och den växande staden 

Det inledande avsnittet i Norra Djurgårdsstadens visionsdokument lyder under rubriken 

“En hamnstad i världsklass”. I detta avsnitt formuleras den övergripande bilden av 

visionen för Norra Djurgårdsstaden. Avsnittet inleds enligt följande: 

 
 

                                                 
29

 Stockholms stad (2009). 
30

 Stockholms stad (2010). 
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Globaliseringen ställer Stockholmsregionen inför nya möjligheter och utmaningar. Nya marknader 

öppnar sig och handeln expanderar, samtidigt som konkurrensen om företagsetableringar, 

investeringar och besökare från andra regioner i världen ökar. För att möta den internationella 

konkurrensen krävs kraftfulla satsningar på olika håll i Stockholm. Norra Djurgårdsstaden, som 

sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden i söder, är en viktig del av den expanderande 

huvudstaden (Stockholms stad 2009, s. 4). 
 

Hela dokumentet inleds med att tala om hur Stockholmsregionen hänger samman med 

den utveckling som sker på global nivå i form av nya marknadsmöjligheter och utbyten 

med övriga delar av världen. Vallance et al (2012, s. 1695-1696) menar att en central 

aspekt i begreppet hållbar stadsutveckling är att via stadens funktioner och möjligheter 

“görs det globala till lokalt”31, vilket delvis förklarar varför det blivit vanligare att städer 

räknas in i den globala hållbarhetsagendan. Den höga grad av modalitet som står att 

finna i meningarna “Globaliseringen ställer Stockholmsregionen” och “Nya marknader 

öppnar sig och handeln expanderar” för att denna utveckling uttrycks som självklar – 

som om det är något som sker, vare sig vi vill eller inte. Samtidigt uttrycks det att finns 

“nya möjligheter”, vilket kan tolkas som att dessa möjligheter inte fanns innan 

globalseringsutvecklingen.  
 

Orden “möjligheter” och “utmaningar” visar även upp en grad av meningspotential. 

”Möjligheter” skulle i sammanhanget kunna förstås som “nya marknader” och att 

“handeln expanderar”. Samtidigt nämns det att konkurrensen om “företagsetableringar, 

investeringar och besökare från andra regioner i världen” ökar, vilket beskriver de 

utmaningar regionen står inför. Orden “möjligheter” och “utmaningar” betecknar 

därmed i stort sett samma fenomen och utveckling. Eftersom orden i praktiken betyder 

samma sak, vidgas på så vis dessa ords meningspotential till att bli utbytbara med 

varandra, beroende på vilken retorik man vill föra. Detta passar även väl in i nyliberal 

tankevärld där ett framgångsrikt sätt att bemöta konkurrens utifrån potentiellt kan leda 

till ett utökande av marknadsandelar (Peck & Tickell 2002).  

 

Fairclough (1992) menar dock att meningspotentialen för ett begrepp kan innehålla en 

hierarki där vissa betydelser är överordnade andra. Ett sätt att tyda en sådan indelning är 

att titta på omkringliggande begrepp och vilken innebörd ordet får i olika kontexter. Ett 

ställe där ordet “möjlighet” inkluderas är i: “Här finns även unika möjligheter att bygga 

en ny levande och hållbar stadsdel med nya arbetsplatser och bostäder” (Stockholms 

stad 2009, s. 4). Här blir det tydligt att ordet “möjligheter” syftar på just betydelsen av 

möjligheter – och inte utmaningar. Betydelsen av utmaning är därför, inom 

visionsdokumentet betraktat som en kommunikativ händelse, underordnat betydelsen av 

möjlighet. Därtill används ordet “möjlighet” ofta fristående, medan ordet “utmaning” 

sällan nämns – och när det gör det, är det i samband med ordet “möjlighet”. 
 

5.2 Ekologisk modernisering i visionsdokumentet 

Som diskuterats i teoriavsnittet bygger den svenska strategin för hållbar stadsutveckling 

sedan mitten av 1990-talet på en ekologisk moderniseringsdiskurs (Lidskog & Elander 
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2012). I följande avsnitt kommer jag därför visa på hur denna diskurs kommit att 

artikuleras i visionsdokumentet för Norra Djurgårdsstaden. 

 

I avsnittets andra paragraf “En levande och hållbar stadsmiljö” uttrycks följande: 
 

Den övergripande utgångspunkten för områdets utveckling är att skapa en stadsmiljö som är 

långsiktigt hållbar. Målsättningen är att Norra Djurgårdsstaden ska ta täten i att förverkliga de 

senaste innovationerna inom klimat, miljöteknik och hållbar utveckling. [...] Från nydanande 

energieffektiva tekniklösningar i fastigheter och infrastruktur för laddning av elbilar, till 

utvecklingen av smarta elnät som möjliggör lokal produktion och distribution av el (Stockholms 

stad 2009, s. 16). 
 

I satserna “de senaste innovationerna inom klimat, miljöteknik och hållbar utveckling” 

och “nydanande energieffektiva tekniklösningar i fastigheter och infrastruktur” ges 

uttryck ett centralt antagande i ekologisk moderniseringsdiskurs, nämligen att 

klimatproblematiken kan åtgärdas med hjälp av innovativa lösningar inom miljöteknik 

(Hopwood et al 2005; Jänicke 2008). Dessa satser kan även, enligt Strandbergs (2013) 

resonemang, begripas som klimatsmarta lösningar; vilka benämner ‘smarta’ produkter 

och tjänster som inte kräver en minskning av produktion och konsumtion. Klimatsmarta 

lösningar och dess underbegrepp kan därför betraktas utifrån vad Fairclough (1992, s. 

191) benämner vid ‘lexikalisering’, det vill säga begrepp som fångar och nominaliserar 

orsak och samband, då det vedertagna sambandet mellan konsumtion och miljöpåverkan 

döljs. I det här fallet legitimeras begreppet klimatsmarta lösningar av att det innefattas i 

en ekologisk moderniseringsdiskurs, som i sin tur har en dominerande ställning inom 

svensk stadsplaneringsdiskurs (Lidskog & Elander 2012).  
 

Intressant att notera är även vad som anges vara utgångspunkten, och vad som anges 

vara målsättningen. Utgångspunkten uttrycks: “att skapa en stadsmiljö som är 

långsiktigt hållbar”. Det hävdas således att grunden för arbetet i Norra Djurgårdsstaden 

är att uppnå en hållbar stadsutveckling. Målsättningen i sin tur uttrycks: “Norra 

Djurgårdsstaden ska ta täten i att förverkliga de senaste innovationerna inom klimat, 

miljöteknik och hållbar utveckling”. För det första (1) ska det klargöras att 

utgångspunkt och målsättning inte är samma sak. Möjliga synonymer till ordet 

utgångspunkt är exempelvis startpunkt, initialläge, premiss eller grundval; medan 

målsättning kan liknas vid exempelvis målbestämning eller riktlinje. Givet detta ordval 

kan utgångspunkten därmed betraktas som själva grundpremissen för 

utvecklingsarbetet, medan målsättningen anger den riktning arbetet ska fortskrida i. 

 

 För det andra (2) är det som uttrycks i satserna “en stadsmiljö som är långsiktigt 

hållbar” och “ta täten i att förverkliga de senaste innovationerna inom klimat, 

miljöteknik och hållbar utveckling” två skilda visioner. Den tanke som uttrycks i “en 

stadsmiljö som är långsiktigt hållbar” kan förstås som en hållbarhetsvision, medan den 

tanke som uttrycks i “ta täten i att förverkliga de senaste innovationerna inom klimat, 

miljöteknik och hållbar utveckling” kan härledas till framåtskridande idéer om export av 

svensk miljöteknik och platsmarknadsföringsdiskurs (Dinnie 2011). Dessutom 

framställs innovationer som någonting med ett egenvärde, då fokus är på att förverkliga 

innovationer snarare än vilka problem de kan lösa. Det finns inte heller något självklart 

samband som säger att en marknadsledande position inom miljöteknik även leder till att 

utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden resulterar i en långsiktigt hållbar stadsmiljö. 
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Sist men inte minst är transiviteten dold – det vill säga hur samband mellan problem och 

lösning framställs i texten (Fairclough 1992). Genom att läsa ‘mellan raderna’ framgår 

det att det är en växande miljöproblematik som ska åtgärdas genom minskade 

miljöutsläpp och effektivare energianvändning, men det saknar en explicit formulering. 

Så som miljöteknik framställs inom visionsdokumentet kan därmed betraktas som en 

nominalisering, utifrån Faircloughs (1992) begrepp, där en tydlig formulering av vilka 

miljöproblem som teknologin egentligen försöker att lösa, döljs i syfte att framstå som 

naturlig och självklar.       
 

5.2.1 Samverkan inom ekologisk modernisering 

Tanken om att skapa samverkan mellan stadens olika aktörer är på inget sätt unik för 

ekologisk modernisering. Enligt Hopwood et al (2005) är ”status quo” diskurser – alltså 

ett förespråkande om att upprätthålla en oförändrad balans – ofta positivt inställda till 

samverkan eftersom det är en form av samhällsutveckling som karaktäriseras av mindre 

justeringar inom det befintliga systemet. Eftersom ekonomisk tillväxt är en central fråga 

inom ekologisk moderniseringsdiskurs har det även kommit att prägla sättet man ser på 

samverkan. I visionsdokumentets inledande avsnitt står följande:   
 

Det är endast med gemensamma ansträngningar som vi kan nå resultat. Det är ett arbete som 

kräver samsyn, samarbete och dialog. Tillsammans kan vi ge Stockholm en miljöstadsdel i 

världsklass och en ny modern entré från Östersjön. För att nå bästa resultat behöver många aktörer 

delta. Därför har näringslivet och Stockholms stad gått samman kring en framtidsbild som utgör en 

gemensam grund för skapandet av Norra Djurgårdsstaden – en hamnstad i världsklass (Stockholms 

stad 2009, s. 4).      
 

Intressant att notera är att det inte verkar råda någon särskild preferens för vilka aktörer 

som ska delta (exempelvis stora eller små aktörer; lokala eller regionala aktörer), utan i 

mer generella ordalag talas det om “många”. I en positiv inläsning skulle det kunna 

tolkas som en mångfald av aktörer som genom samsyn, dialog och gemensamma 

ansträngningar förväntas kunna uppnå en stadsdel ”i världsklass”. I texten uttrycks även 

näringslivets betydande roll. I avsnittet “Stad och hamn samverkar” ges en mer 

detaljerad bild: 
 

Utvecklingen sker på flera fronter samtidigt. Parallellt med framväxten av en livskraftig stadsdel 

kommer visionära satsningar på hamnens infrastruktur att öka Stockholms attraktivitet som 

besöksmål. Samtidigt kommer stadens arbete med att utveckla och marknadsföra Stockholm som 

kryssningsdestination att intensifieras för att attrahera ännu fler turnaround-passagerare [...]. Dessa 

stannar ofta längre och bidrar därmed till Stockholms besöksnäring i större utsträckning än andra 

kryssningsresenärer (Stockholms stad 2009, s. 10).    
 

En viktig aspekt av samverkan tycks alltså ligga i att kunna bedriva utveckling “på flera 

fronter samtidigt”. Satsningar på infrastruktur, utveckling och marknadsföra Stockholm 

som resedestination ska ske samtidigt som en livskraftig stadsdel ska växa fram. Något 

annat än en tydlig tanke om ekonomisk tillväxt, samtidigt som hållbar utveckling ska 

uppnås, är det alltså inte tal om. Snarare framställs detta arbete som ömsesidigt då det 

förväntas “attrahera ännu fler turnaround-passagerare”, vilka i sin tur bidrar “till 

Stockholms besöksnäring i större utsträckning än andra kryssningsresenärer”. 

Andersson & Hermelin (2012, s. 80, 86) liknar ett sådant resonemang vid ett slags 

“plus-summe-spel” inom ekologisk modernisering, som handlar om tanken att det finns 
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ömsesidigt positiva effekter mellan ekologi och ekonomi. En tanke som kritiserats av 

vissa som en önskan om “att äta kakan – och samtidigt ha den kvar”32 (Lidskog & 

Elander 2012, s. 422). 

5.3 Hållbara(?) livsstilar i visionsdokumentet 

Textformuleringar där hållbara livsstilar artikuleras nästintill obefintliga i 

visionsdokumentet. En av de få textdelar som någotsånär faller inom en sådan ansats 

finner vi i avsnittet “En ny stadsdel i Stockholms innerstad”. Där artikuleras livsstilar 

enligt följande:  
 

Utformningen kommer att göra det enkelt för boende och verksamma att ta egna initiativ till en 

ansvarsfull livsstil som också skapar goda sociala relationer. Blandningen av boende, företagande, 

naturupplevelser och kulturella attraktioner skapar förutsättningar för att alla människor ska känna 

sig hemma i Norra Djurgårdsstaden (Stockholms stad 2009, s. 7).     
 

Enligt en strikt tolkning så är det egentligen bara satsen “Utformningen kommer att göra 

det enkelt för boende och verksamma att ta egna initiativ till en ansvarsfull livsstil som 

också skapar goda sociala relationer” som möjligtvis innehåller en hållbar dimension. 

Det beror dock lite på vad som läses in i ordet “ansvarsfull”. Vid en positiv läsning av 

begreppet skulle det kunna härleda det till den mest grundläggande tanken om hållbar 

utveckling i Brundtlandkommissionens rapport, där det stipuleras att en hållbar 

utveckling är en utveckling som inte äventyrar kommande generationers möjligheter att 

tillfredställa sina behov. Det ligger alltså ett etiskt ansvar på nuvarande generation att se 

till att efterkommande generationer har möjlighet att nå en god levnadsstandard. Med en 

positiv inläsning skulle en “ansvarsfull livsstil” kunna tolkas som ett sådant levnadssätt. 
 

Det är även värt att notera att den inledande delen i satsen “Utformningen kommer att 

göra det enkelt för boende och verksamma att ta egna initiativ” beskriver att det är den 

fysiska miljön som främst kommer verka för att underlätta för de boende och 

verksamma i Norra Djurgårdsstaden att upprätta ansvarsfulla livsstilar. Givet att detta 

faller inom ramen för en ekologisk moderniseringsdiskurs vore en möjlig gissning att 

utformningen av den fysiska miljön handlar om att skapa tillgänglighet för de boende 

genom integrerade miljölösningar, exempelvis välutvecklade system för 

matavfallsinsamling. Devuyst & Van Volsem (2001) resonemang problematiserar dock 

kring planerares roll och möjligheter att planera för hållbara livsstilar då de menar att 

livskvalitet och livsstilar är något som är högst personligt, och därför omöjligt för 

staden att utforma ett system som passar alla. I ovanstående text uttrycks det dock som 

möjligt med hjälp av medborgarnas egna initiativ, och därigenom går det hävda att man 

försöker lösa den problematik som Devuyst & Van Volsem (2001) lyfter fram. Men på 

så vis skjuts också ansvaret över på de boende, vilket Wangel (2013) menar går på 

tvären mot den rådande nyliberala hållbarhetsdiskursen. 
 

Den övergripande frågan är dock huruvida det överhuvudtaget går att tala om en 

artikulering av hållbara livsstilar. Med god vilja skulle det kunna ses som en tanke om 

att ta ansvar för nästkommande generationer i linje med Brundtlandskommissionen, 

men en sådan tolkning vilar på högst lösa grunder. Även om tanken att det är de 
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boendes egna initiativ som ska leda till ansvarsfulla livsstilar, indikerar att det skulle 

kunna vara hållbara livsstilar det är frågan om, finns även flera omständigheter som 

underminerar en sådan tanke. Dels är det oklart vad som menas med “ansvarsfull 

livsstil”. Dessutom är en central tanke inom hållbara livsstilar att människans 

levnadssätt är sammankopplat med miljöproblem. Typiskt för ekologisk modernisering 

vore därför att likställa hållbara livsstilar med miljövänlig konsumtion då detta inte 

medför en dramatisk livsstilsförändring eller minskning av konsumtionsvanor (Soneryd 

& Uggla 2011), men det är inget som kommer till uttryck i visionsdokumentet. Däremot 

finns det flera satser där livsstilar i mer generell mening uttrycks, vilka kommer 

diskuteras i nästföljande avsnitt.            
 

5.3.1 Livsstilsmässig mångfald        

Om det inte är hållbara livsstilar som artikuleras i visionsdokumentet kan man förstås 

undra vad det är för livsstilar som det talas om. Särskilt intressant är satsen “Norra 

Djurgårdsstaden kommer att erbjuda en urban miljö som präglas av arkitektonisk och 

livsstilsmässig mångfald” (Stockholms stad 2009, s. 7). I efterföljande paragraf står 

följande: “Stadsdelen kommer att erbjuda ett stort och varierat utbud av service med 

restauranger, caféer, barer, affärer, gym, biografer, konferensanläggningar och hotell. 

Därutöver kommer kulturscener för musik, konst, dans och andra typer av publika 

evenemang att etableras” (Stockholms stad 2009, s. 7). Det är alltså det rika utbud som 

den fysiska miljön kan erbjuda som lyfts fram i beskrivningen “en urban miljö som 

präglas av arkitektonisk och livsstilsmässig mångfald”. Avsnittet “Kultur och idrott i en 

dynamisk livsmiljö” fortsätter på ett liknande spår: “Norra Djurgårdsstaden kommer att 

erbjuda en av Europas mest attraktiva och moderna boendemiljöer. Storstadens 

dynamik kommer att avspeglas i mångfalden av boendeformer och utbudet av service, 

kultur och nöjen” (Stockholms stad 2009, s. 18). Det som går att utläsa av hur 

livsstilsmässig mångfald uttrycks i dessa två sammanhang, indikerar att innebörden 

består av att ha många valmöjligheter över vad människan vill konsumera i sitt 

vardagsliv.  
 

Det handlar således inte om människor med flera olika livsstilar – som i ’en mångfald 

av livsstilar’, utan liknelsen förs istället till storstadens dynamik och en attraktiv och 

modern boendemiljö. Så som livsstilsmässig mångfald uttrycks i visionsdokumentet kan 

därför kopplas till den renässans inom svensk stadsplaneringsdiskurs där den 

traditionella staden återigen fått ett uppsving, inom vilken mångfald förväntas uppstå i 

den täta och stadsmässiga staden (Tunström 2009). Betydelsen av mångfald inom 

livsstilsmässig mångfald handlar därför om en stadsmässig mångfald där närheten till 

stadskärnan, den lokala stadsdelens utbud och stadslivet utgör grunden i skapandet av 

en stadsatmosfär. Det betyder att den innebörd som begreppet livsstilar fylls med i 

visionsdokumentet, har väldigt lite att göra med diskursen om hållbara livsstilar. Den 

positiva inläsning som tidigare gjordes av “ansvarsfulla livsstilar” är därför att betrakta 

som högst osannolik. Eftersom det inte ges någon klar redogörelse för vad den 

ansvarsfulla livsstilen innebär, är det i själva verket frågan om en lexikalisering av 

begreppet, och där “ansvarsfull” (som bär på en positiv konnotation) nominaliseras 

genom att orsak och samband döljs (Fairclough 1992). 
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5.4 Kort summering av visionsdokumentet    

I analysen av visionsdokumentet har miljötekniska begrepp som faller under 

paraplybegreppet klimatsmarta lösningar diskuterats utifrån ekologisk 

moderniseringsdiskurs. I analysen har det framkommit att begrepp som sammanfaller 

med klimatsmarta lösningar har lexikaliserats då de saknar redogörelse över vad för 

syfte och funktion dessa innovationer bidrar med – än mindre identifieras några faktiska 

miljöproblem. Innovationer inom miljöteknik fylls på så vis med ett egenvärde där 

tekniken i sig blir målet för hållbar utveckling, och inte en åtgärd för att lösa 

miljöproblem. Detta förstärks ytterligare av en interdiskursiv sammanföring med 

platsmarknadsföringsdiskurs där stadsutveckling och tekniska innovationer tillsammans 

ska hjälpa Norra Djurgårdsstaden att “ta täten” inom export av svensk miljöteknik. I 

visionsdokumentet ges även uttryck för en ekonomisk tillväxt som ligger väl i linje med 

ekologisk moderniseringsdiskurs så till vida att satsningen i Norra Djurgårdsstaden, som 

är ett miljöprofilområde, även förväntas ge positiva ekonomiska effekter i form av ökad 

turistnäring och marknadsföring av Stockholm.  
 

Begreppet livsstilar bedömdes däremot inte ha en egentlig grund i diskurser om social 

hållbarhet eller hållbara livsstilar. Istället tyder analysen på att livsstilsbegreppet i 

visionsdokumentet hämtar idéer från diskursen om den täta och stadsmässiga staden 

(‘den goda staden’) då användningen av livsstil främst kommer till uttryck i 

föreställningar om en stadsmässig mångfald som innebär ett stort urval av utbud och 

valmöjligheter över hur människan vill konsumera i sitt vardagsliv. 
 

5.5 Analys av planprogrammet        

Planprogrammet Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra 

Djurgårdsstaden utkom 2010 i syfte att verka som ett övergripande mål- och 

styrdokument för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. 

Programmet har utarbetats av Stockholms stads exploateringskontor i samarbete med en 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp från stadsbyggnadskontor, miljöförvaltning, 

trafikkontor och Östermalms stadsdelsförvaltning, samt i dialog med Stockholms 

Hamnar (Stockholms stad 2010). Programmet vänder sig till aktörer som är involverade 

i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden såsom byggherrar, stadens förvaltningar, 

infrastrukturbolag och teknikleverantörer. Programmet har även getts ut i en 

populärversion (inte inkluderad i denna analys) som riktar sig till boende och 

allmänheten. Rent visuellt skiljer sig detta program markant från visionsdokumentets 

färgglada utformning. Planprogrammet har istället en mycket mer strikt utformning och 

saknar helt bilder och foton som är av estetisk funktion. Detta återspeglas även i 

språkbruk, vilket den kommande textanalysen kommer visa.  
 

I figuren nedan visas hur programmets olika delar hänger samman: 
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Figur 6. Överblick över planprogrammets olika delar (Stockholms stad 2010, s. 14). 

 

Programmet är uppdelat i två delar, varav den första är ett övergripande program som 

innehåller visioner och övergripande mål. Dessa är i sin tur strukturerade på ett sådant 

vis att varje kapitel (totalt 10 st) består av endera ett fokusområde eller en identifierad 

sektor inom hållbar stadsutveckling. Idén man själva uttrycker med detta är att aktörer 

på ett enkelt sätt ska kunna ta till sig den information som är relevant inom deras 

område. För att nämna ett exempel ska de som jobbar med energifrågor kunna finna en 

framtidsbild om hållbar energi, samt mål och åtgärder, som passar dem (i detta fall 

kapitel 6). Samtidigt poängteras det att det är värdefullt att läsa angränsande kapitel 

eftersom olika delar hänger ihop och överlappar med varandra. 
 

Därefter följer en tabell som nedtecknar hur de olika övergripande målen hänger 

samman med respektive fokusområde och sektor: 
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Figur 7. Tabell över hur de olika målen är kopplade till olika sektorer (Stockholms stad 2010, s. 15).  

 

Enligt ovan tabell innefattas ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet av 4-5 stycken 

övergripande mål. Intressant att notera för läsaren i detta skede är att flertalet mål, 

exempelvis “begränsad miljö- och hälsopåverkan”, “lätt att göra rätt” och “innovation, 

utveckling & marknadsföring av miljöteknik, kompetens & produkter” tycks gälla för 

nästan samtliga fokusområden och sektorer. 
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Den andra delen i programmet utgörs av en överblick över genomförande- och 

uppföljningsprocessen. En central del i hela projektet, och tillika en av de lärdomar som 

tagits med från Hammarby Sjöstad, är en tydlig uppföljningsmodell. Tanken är därför 

att programmet ska ses som ett dynamiskt program där konkreta mål utvecklas 

successivt, medan övergripande vision och mål ligger fast (Stockholms stad 2010). 

Själva utförandeprocessen betraktas därmed vara den mer ‘flexibla delen’ av 

planeringsprocessen i jämförelse med formuleringen av de visioner och övergripande 

mål som ska prägla utvecklingen.   
 

5.5.1 Hållbar utveckling i planprogrammet 

Avsnittet “Vision och övergripande mål” inleds enligt följande: 
 

Norra Djurgårdsstaden ska utvecklas till en miljöstadsdel i världsklass som bygger på ekologisk, 

social och ekonomisk hållbarhet. Hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden innefattar 

byggande av bostäder, lokaler och infrastruktur samt en daglig verksamhet i området med boende, 

hamnverksamhet, företagande, handel och service (Stockholms stad 2010, s. 11).      
 

Här etableras alltså att stadsutvecklingsarbetet i Norra Djurgårdsstaden ska präglas av 

tre dimensioner. Detta är anmärkningsvärt eftersom visionsdokumentet helt saknar en 

sådan uppställning av hållbar utveckling. Frågan som väcks är således var denna 

utveckling kommer från. Analysen av planprogrammet kommer därför utgå i från hur de 

tre dimensionerna kategoriseras i övergripande målbilder och fokusområden. 

5.6 Ekologisk hållbarhet 

De första två målen som satts för ekologisk hållbarhet är följande (Stockholms stad 

2010, s. 13): 
 

● Norra Djurgårdsstaden har en låg användning av energi, material, vatten och 

andra naturresurser 

● Norra Djurgårdsstaden har en begränsad miljö- och hälsopåverkan 

  
Här finns vissa spår av Brundtlandkommissionens hållbarhetstankar om att säkerställa 

jordens resurser och levnadsmöjligheter för efterkommande generationer. De första två 

målen i denna uppställning är dock vagt formulerade. Framförallt är det svårt att sätta 

fingret på vad “låg användning” och “en begränsad miljö- och hälsopåverkan” innebär 

när enhet (exempelvis koldioxidutsläpp i ton) och komparativ jämförelse (exempelvis 

lägre än genomsnittet i landet) saknas. 
 

Det tredje övergripande mål som formuleras inom ekologisk hållbarhet är:  
 

Norra Djurgårdsstaden har fokus på hållbar energianvändning, kretsloppslösningar, miljöeffektiva 

transporter- och byggnader samt hållbara produktions- och konsumtionsmönster (Stockholms stad 

2010, s. 13). 

 

Tillsammans med “miljöeffektiva transporter- och byggnader” och 

”kretsloppslösningar” ges en indikation om att det är klimatsmart miljöteknik det är 

frågan om. Avslutningen på satsen, “samt hållbara produktions- och 
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konsumtionsmönster” är dock mest intressant. En strikt tolkning av den formuleringen 

skulle hävda att det är en artikulering av hållbara livsstilar, vars idégrund utgörs av en 

diskussion som berör både produktions- och konsumtionsrelaterade miljöeffekter 

(Soneryd & Uggla 2011). Det som dock försvagar en sådan koppling är att det inte 

explicit uttrycks huruvida det är människors livsstilar det är frågan om. Det kan sägas 

vara ‘hårklyveri’ att slå ned på att inte just ordet livsstilar nämns, men utifrån ett 

diskursanalytiskt perspektiv är det en transivitetsfråga. I det här fallet är frågan: vem ska 

upprätta “hållbara produktions- och konsumtionsmönster”? Wangel (2013) menar att ett 

av skälen till att Norra Djurgårdsstaden kritiserats beror på att hållbara livsstilar i 

praktiken skjuter över en del av ansvaret att klara miljömålen på de boende33. Utifrån 

Wangels resonemang, och så som denna analys kommer visa på hur begreppet livsstilar 

behandlas, går det fastslå att när det talas om livsstilar i Norra Djurgårdsstaden, så 

inkluderar begreppet de boende i stadsdelen. I motsats kan det därför sägas att när det 

talas om de boendes levnadsvanor, så kan det likställas med betydelsen av begreppet 

livsstilar. Men eftersom “livsstilar” saknas i formuleringen “hållbara produktions- och 

konsumtionsmönster” blir kopplingen till de boende oklar. 
 

I avsnittet “Hållbart återvinningssystem” återkommer denna formulering: 
 

Mängden avfall som genereras i samhället behöver minska. Ökande materiell konsumtion medför 

ökade mängder avfall vilket orsakar klimat- och miljöproblem och förbrukning av knappa 

naturresurser. Genom mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster med bl a minskade 

mängder av förpackningar och framställning av produkter som är lätta att återbruka kan avfallet 

minska (Stockholms stad 2010, s. 22).   
 

Här ges alltså en mer detaljerad formulering över vad som menas med “hållbara 

produktions- och konsumtionsmönster” som förklarar hur effektivare avfallshantering 

och minskad materiell konsumtion kan minska klimat- och miljöproblem. I den 

nästföljande paragrafen står följande: “Hushållen kan bidra genom att konsumera 

mindre och mer avfallssnålt, återanvända produkter i högre grad än tidigare samt 

sortera förpackningar och avfall för återvinning” (Stockholms stad 2010, s. 22). Här 

etableras alltså att det är hushållen (de boende) som det är frågan om, och synen på 

kopplingen mellan produktion, konsumtion och miljöpåverkan tydliggörs. Men märk 

väl att modaliteten är förhållandevis låg om man jämför med formuleringar såsom “Ett 

hållbart energisystem är en hörnpelare i utvecklingen av en klimatpositiv stadsdel” 

(Stockholms stad 2010, s. 20) eller “Norra Djurgårdsstaden är anslutet till ett 

energieffektiv vatten- och avloppssystem som producerar ett dricksvatten av hög 

kvalitet” (Stockholms stad 2010, s. 24). Nyckelord som skiljer de olika satsernas grad 

av modalitet här är “kan” respektive “är”. En formulering i stil med ‘Hushållen bidrar 

genom att konsumera mindre’ hade därför haft en hög grad av modalitet.  

 

Rent lingvistiskt är en hög modalitet ett kraftfullt sätt att definiera vad som är rätt och 

vad som är fel, eller vad som är sant och vad som är falskt (Fairclough 1992). 

Exempelvis kännetecknas expertutlåtanden av en hög grad av modalitet. Men en hög 

grad av modalitet kan även vara ett sätt att demonstrera makt. Makt kan dock associeras 

vid kontroll, varför ordets betydelse kan ha tvetydlig konnotation. Då kontroll över 

                                                 
33

 Wangel (2013) framhåller även att denna uppfattning kritiserats av de som menar information och 

ekonomiska incitament för att påverka människors beteenden i många fall vistats vara otillräckliga för att 

leda till en märkbar förändring. 
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teknik och energisystem kan sägas ha få uppenbara negativa innebörder, är kontroll i 

detta sammanhang associerat med en positiv konnotation (och motsatsen vore dålig eller 

ingen kontroll över tekniken). Kontroll över hushåll och boende har däremot en mer 

kontroversiell innebörd och skulle kunna uppfattas som ett maktutövande. En möjlig 

tolkning av att modaliteten är förhållandevis låg när det handlar om de boende i Norra 

Djurgårdsstaden är att en formulering med en högre grad av modalitet skulle kunna 

uppfattas negativt, vilket styrks av Wangel (2013) som framhåller att de boendes 

levnadsvanor och medansvar i hållbar utveckling är både politiska och känsliga frågor. 
 

I följande sats återkommer ett resonemang kring konsumtion och miljöpåverkan: 

“Kunskap om sambanden mellan produktion – konsumtion – avfallshantering – 

miljöpåverkan behöver höjas bland de boende och andra aktörer i området” 

(Stockholms stad 2010, s. 22). Här förmedlas alltså att de boendes kunskap behöver 

höjas om sambanden mellan produktion, konsumtion och miljöpåverkan. Dock förklaras 

inte vad denna kunskap innebär och inte heller betonas förtjänsten av denna kunskap. 
 

5.6.1 Sammanfattande diskussion om ekologisk hållbarhet    

Att det läggs stort fokus vid lösningar med tydligt fokus på miljön såsom hållbara 

återvinningsystem, kretsloppsmodellen, smarta klimatlösningar och smarta elnät är föga 

oväntat givet att Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms tre miljöprofilområden. I 

Norra Djurgårdsstaden tillskrivs miljöteknik en framskjuten roll inom ekologisk 

hållbarhet som ligger väl i linje med ekologisk moderniseringsdiskurs.  
 

Innebörden av begreppet “hållbara produktions- och konsumtionsmönster” är däremot 

mer ambivalent. Å ena sidan talas det om hushållens möjligheter att minska mängden 

avfall, men samtidigt är denna uppmaning otydlig. Å ena sidan tillskrivs de boendes 

kunskap en viss betydelse, men samtidigt kan denna uppmaning sägas vara ‘urvattnad’ 

då vare sig förtjänsten eller vad denna kunskap består av lyfts fram. “Hållbara 

produktions- och konsumtionsmönster” framstår därför vara en ‘empty signifier’ då 

kärnan i dess innehåll är uppbyggd av skilda och inbördes olika betydelser (Laclau 

2006). På så sätt saknar ‘empty signifiers’ en enhetlig mening, vilket resulterar i att 

“hållbara produktions- och konsumtionsmönster” i stort sett kan anta den betydelse som 

passar bäst (Davidson 2010). 
 

Givet den svårtolkade innebörden av hållbara produktions- och konsumtionsmönster 

sammantaget med en tydlig ekologisk moderniseringsdiskurs kan dock vissa slutsatser 

dras om konflikten mellan ekologi och ekonomi dras. Avvägningen mellan nyttjande av 

naturens resurser för att tillgodose människans behov och samtidigt bevara naturen och 

levnadsmöjligheten för efterkommande generationer benämner Campbell (1996, s. 4) 

vid “the resource conflict”. En utveckling som prioriterar miljöskydd förespråkar därför 

ett minskat uttag av naturresurser eftersom människans behov i jämförelse anses mindre 

viktiga. En ökning av användandet av naturresurser förespråkas å andra sidan av de som 

betraktar människans behov som grunden för hållbar utveckling (Redclift 1992). Men 

som demonstrerats i Connellys (2007, s. 270) triangelmodell drar inte ekologisk 

modernisering vare sig mot eller bort ifrån någon av dessa hörn – istället ligger den 

mittemellan dessa, och framförallt drar den bort ifrån diskurser om social rättvisa.  
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På så vis kastas ljus över innebörden av “låg användning av energi, material, vatten 

och andra naturresurser” (Stockholms stad 2010, s. 13). Det är alltså med hjälp av 

tekniskt effektiv energianvändning som ett lågt uttag av naturresurser ska uppnås – inte 

genom att transformativt förändra levnadsmönster eller minska konsumtionen. 

Därigenom neutraliseras “the resource conflict” inom ekologisk hållbarhet i Norra 

Djurgårdsstaden enligt den hypotes som förs, eftersom miljöpåverkan inte ökar trots att 

de boendes konsumtionsvanor ökar. Dessutom blottläggs att den vaga uppmaning som 

riktas till hushållen om att bidra till “hållbara produktions- och konsumtionsmönster” 

genom minskad konsumtion, i själva verket inte betraktas som en nödvändighet. 
 

5.7 Ekonomisk hållbarhet 

I planprogrammets avsnitt om övergripande mål för ekonomisk hållbarhet står: 
 

Norra Djurgårdsstaden bidrar till innovation, utveckling och marknadsföring av svensk 

miljöteknik och kunnande inom hållbar stadsutveckling samt utveckling av hållbara verksamheter 

med hållbara produkter och tjänster (Stockholms stad 2010, s. 14). 
 

I ovanstående text etableras en tydlig likriktning med hur hållbar utveckling kommit att 

bli ett varumärke i svensk platsmarknadsföring (Bradley 2013). SymbioCity är ett 

varumärke och en plattform för export av svensk miljöteknik med rötter ända tillbaka 

till 2008 och initiativet Delegationen för hållbara städer (Hult 2013). I målbilden för 

Norra Djurgårdsstaden återfinns några av de nyckelord som utgör grundpelare i 

SymbioCity konceptet: innovation, svensk miljöteknik och kunnande. 
 

Intressant att notera är den upprepande användingen av ordet “hållbar”. Inom en och 

samma mening förekommer ordet hållbar inte mindre än tre gånger – i hållbar 

stadsutveckling, hållbara verksamheter och hållbara produkter och tjänster. Detta kan 

uppfattas som uttryck för vad Fairclough (1992, s. 193) benämner vid overwording, 

vilket beskriver hur en diskursiv praktik försöker sälja in och etablera ett visst 

perspektiv genom upprepad överanvändning av ett eller flera begrepp. Ofta sker detta i 

samband med en nominaliseringsprocess, vilket innebär att orsakssamband döljs – i 

detta fall är frågan obesvarad för hur Norra Djurgårdsstaden ska bidra till “innovation, 

utveckling och marknadsföring av svensk miljöteknik”. Ett tänkbart motargument till en 

sådan kritik är dock att ovannämnda formulering betecknar vad som är målet – inte 

medlet. Men samtidigt går det argumentera för att dessa mål i själva verket är åtgärder, 

alltså genom innovation, utveckling, hållbara verksamheter et cetera kan i sin tur 

ekonomisk hållbarhet uppnås, vilket är en kritik som även har uppmärksammats av 

Wangel (2013).    
 

Som visats i tidigare avsnitt har planprogrammet hittills följt en struktur där den 

övergripande målbilden preciseras genom olika fokusområden och sektorer inom 

respektive dimension av hållbar utveckling. Den del av planprogrammet som behandlar 

ekonomisk hållbarhet frångår dock ett sådant upplägg. De fokusområden och sektorer 

som ska ge läsaren en förtydligad bild av ekonomisk hållbarhet har ‘bantats ned’ till en 

enda sida text under rubriken: “Utveckling och marknadsföring av miljöteknik och 

kompetens”. I detta avsnitt står: 
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Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel där morgondagens lösningar inom hållbar stadsutveckling 

och miljöteknik utvecklas och prövas i full skala och som sedan marknadsförs med stor framgång 

på den internationella marknaden (Stockholms stad 2010, s. 36). 
 

Ett tydligt fokus vid marknadsföring av svensk miljöteknik känns igen från föregående 

textutdrag. Men i ovan text uttrycks även hur Norra Djurgårdsstaden ingår i en större 

internationell satsning på export av hållbar stadsutveckling, vilket stärker 

samhörigheten med konceptet SymbioCity. Intressant är även att notera vad som 

beskrivs som åtgärd och utfall. Åtgärd kan i ovan text utläsas som “lösningar inom 

hållbar stadsutveckling” då de föregår satsen “som sedan marknadsförs med stor 

framgång på den internationella marknaden”, vilket är en prediktion av vad som kan 

sägas vara utfallet av åtgärden. I samma avsnitt står även följande:  
 

Sverige och Stockholm har en unik erfarenhet och kompetens när det gäller miljöteknik och 

systemkunnande inom hållbar stadsutveckling som kan erbjudas till andra städer i världen som har 

liknande behov (Stockholms stad 2010, s. 36). 
 

I och med att kopplingen till Stockholm och Sverige dras beskrivs det strategiska 

nätverk för export av hållbar stadsutveckling som Norra Djurgårdsstaden är en del av. 

Här formuleras även att den tilltänkta målgruppen är “andra städer i världen som har 

liknande behov”, vilket inom ramen för konceptet SymbioCity handlar om städer som 

idag står inför en starkt tilltagande urbanisering (Hult 2013). Här råder således ett 

diskursivt överlapp med diskursen kring hållbara städer, vilken kan betraktas som ett 

resultat av en svängning i miljödebatten där växande städer tidigare ansetts som hotfulla 

källor, mot ett synsätt där urbanisering istället ses som en del av lösningen (Metzger & 

Olsson 2013). 
 

5.7.1 Ekonomisk tillväxt inom hållbar utveckling 

I avsnittet om övergripande mål för ekonomisk hållbarhet står: 
 

Norra Djurgårdsstaden är en ekonomiskt vital stadsdel som blandar bostäder, service och 

kommersiell verksamhet och som erbjuder boende och verksamma ett lokalt utbud av 

miljöprofilerad handel och service samt avancerade IKT-tjänster tillgängliga för alla (Stockholm 

stad 2010, s. 14). 
 

Betydelsen av “en ekonomiskt vital stadsdel” kan givetvis tolkas olika och i klarspråk är 

det heller inte likställt med ekonomisk tillväxt. Däremot kan det sägas att vital är ett 

attribut som lingvistiskt tillskriver stadsdelen (Norra Djurgårdsstaden) en positiv 

konnotation, som i ‘levande’ eller ‘frisk’.  Ett annat exempel där liknande analogi förs 

är: “en gemensam målbild och ett stegvist genomförande ger goda förutsättningar för 

att skapa levande och variationsrika stadsdelar med egna identiteter” (Stockholm stad 

2010, s. 6). Vital kan även kan tolkas som en metafor och motbild till något som är sjukt 

(Fairclough 1992). I svensk stadsplaneringsdiskurs förekommer ofta binära 

sjukdomsmetaforer såsom läka - öppna sår; ge liv åt - livlös; andas - kväva för att för 

att framställa vad som är önskvärda åtgärder och accentuera skillnaden mellan den goda 

staden och den problematiska staden (Tunström 2009; Strandberg 2013).     
 

I den inledande delen av planprogrammet finner står en något annorlunda iteration av 

visionen för ekonomisk hållbarhet. Där står: 
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I Norra Djurgårdsstaden genomförs hållbara lösningar som leder till en långsiktigt god 

projektekonomi och samhällsekonomisk nytta. Den hållbara stadsutvecklingen bidrar till bostäder 

för en ökande befolkning i staden, minskad påverkan på klimat och miljö samt minskade kostnader 

för energi, material och avfall och bidrar samtidigt till ekonomisk utveckling med nya företag och 

arbetstillfällen (Stockholms stad 2010, s. 12).    
 

Här blottläggs två av de mest centrala antagandena inom ekologisk 

moderniseringsdiskurs. Det första är att ekonomisk tillväxt är grundläggande inom 

hållbar utveckling (Mol & Spaargaren 2000) – en utveckling är därför inte hållbar utan 

ekonomisk tillväxt. Det andra är antagandet om synergieffekter mellan ‘grön 

utveckling’ och ekonomisk tillväxt (Baker 2007). Innovationer inom miljöteknik 

förväntas således inte bara kunna lösa miljöproblematiken, de betraktas även som 

bidragande till en ekonomiskt hållbar utveckling.  
 

Ekonomisk tillväxt i Norra Djurgårdsstaden kan även förstås utifrån ett överlapp mellan 

ekologisk moderniseringsdiskurs och platsmarknadsföringsdiskurser. Enligt Dryzek 

(2013) har miljöteknik aldrig utvecklats i altruistiskt syfte utan det som kännetecknar 

den är snarare att det finns en tanke om att det i framtiden ska gå att tjäna pengar på de 

innovationer som tas fram. Enligt denna logik görs således inga innovationer inom 

miljöteknik om inte ett ekonomiskt incitament har identifierats. Centralt i en sådan 

förståelse av ekonomisk tillväxt är att den bygger på ideologier om fri marknad och 

företagsamhällsansvar (Connelly 2007).  
 

Möjligheterna till utveckling och marknadsföring av svenska hållbara lösningar som är 

klimatpositiva och miljöeffektiva är därmed stora. Norra Djurgårdsstaden kan som en 

framtidsinriktad miljöstadsdel spela en väsentlig roll i internationella nätverk och samarbeten för 

att främja marknadsföring och export av svensk miljöteknik och kompetens inom hållbar 

stadsutveckling (Stockholms stad 2010, s. 36). 
 

Som tidigare argumenterats har utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden en tydlig 

samhörighet med SymbioCity, vilket är en gemensam plattform för export av hållbar 

stadsutveckling som arbetats fram i samarbete med offentliga- och privata aktörer (Hult 

2013). Den mest framträdande konsekvensen av nyliberalismens utbredning inom 

hållbar utveckling är att det skett en ökad prioritering av ekonomisk tillväxt genom 

marknadsdrivna reformer (Raco 2005). Då de tankar som hittills beskrivits i 

planprogrammet kan summeras som en vilja att placera Norra Djurgårdsstaden i 

framkanten inom en global hållbarhetsmarknad, blir också kopplingen till en nyliberal 

agenda tydlig. I Norra Djurgårdsstadens utstakade vision och målbild görs heller ingen 

hemlighet av att det finns en enorm ekonomisk vinning för de som lyckas marknadsföra 

miljöteknik på den internationella marknaden och där Norra Djurgårdsstaden är 

Sveriges primära skyltfönster utåt.  
 

5.7.2 Sammanfattande diskussion om ekonomisk hållbarhet 

I den analys som gjorts av hur ekonomisk hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden artikuleras 

har en interdiskursivitet mellan tre olika diskurser identifierats. Den första (1) diskursen 

tangerar de teorier som likställer ekonomisk hållbarhet vid ekonomisk tillväxt (Connelly 

2007). Den andra (2) är ekologisk moderniseringsdiskurs, vilken i Norra 

Djurgårdsstaden utgörs av en ‘grön utveckling’ som sammanlänkar ekonomisk tillväxt 

med miljöproblematik (Baker 2007). Den tredje (3) är en platsmarknadsföringsdiskurs, 
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som i sin tur sammanlänkar ekologisk moderniseringsdiskurs med ekonomisk tillväxt 

(Dryzek 2013). Vad som beskrivs är således ett slags cirkelresonemang som handlar om 

att miljöteknik ska lösa miljöproblematiken, grön utveckling ska leda till ekonomisk 

tillväxt, och hållbar utveckling i Norra Djurgårdsstaden främjar exporten av 

miljöteknik. I botten av detta resonemang ligger uppfattningen om att smart tillväxt, 

social välfärd och ambitiös miljöpolitik hänger samman och bildar synergier med 

varandra (Lidskog & Elander 2012).  
 

Diskursanalytiskt har det redovisats för ett samband mellan ekologisk modernisering, 

nyliberal ideologi, grön utveckling och platsmarknadsföring. Som det framkommit i 

denna analys betraktas miljöteknikens ekonomiska effekter som positiva för både de 

som bor och verkar i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden, och för svensk teknikexport. 

Att det går att göra exportvara av svensk miljöteknik har redan konstaterats av Hult 

(2013), men att detta ska betraktas som en export av hållbar utveckling har kritiserats av 

Wangel (2013) som menar att en export av västerländsk livsstil och konsumtion är allt 

annat än hållbar stadsutveckling. Att det finns positiva ekonomiska effekter för de som 

bor i Norra Djurgårdsstaden förklaras av minskade kostnader för energi, avfall samt 

tillskott av nya företag och arbetstillfällen. Detta ska dock förstås mot bakgrund av att 

det saknas ett socialt rättviseperspektiv i vad som tillskrivs vara social hållbarhet i Norra 

Djurgårdsstaden. Eftersom ett perspektiv om rättvis fördelning av resurser utelämnas, 

förmedlas en oproblematisk syn på ekonomisk tillväxt eftersom frågan inte ställs 

huruvida det finns några ‘vinnare’ eller ‘förlorare’ på en sådan utveckling. 
 

5.8 Social hållbarhet 

Avsnittet “Övergripande mål” inleds med följande mål för social hållbarhet: 
 

Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel med hållbara livsstilar där det är ‘lätt att göra rätt’ och där 

boende och verksamma utvecklar sin kunskap och förmåga att leva och verka hållbart (Stockholms 

stad 2010, s. 13). 
 

I ovanstående punkt verbaliseras alltså begreppet hållbara livsstilar. Här verifieras även 

tidigare antagande att hållbara livsstilar inbegriper de boende och verksamma. Det finns 

framförallt två intressanta komponenter som beskriver hållbara livsstilar. Den första (1) 

är direkt relaterad till föregående avsnitt då det även i detta fall talas om att de boende 

och verksamma i Norra Djurgårdsstaden ska genom ökad kunskap utveckla sin förmåga 

att leva och verka hållbart. Avsnittet “Hållbara livsstilar” spinner vidare på denna 

tankebana:  
 

En nyckelfråga är att minska hushållens ekologiska fotavtryck. Detta kan ske genom att hållbar 

teknik kombineras med ett smart beteende hos innevånarna i området. En primär uppgift är att 

informera de boende och verksamma på ett pedagogiskt sätt varför och hur Norra Djurgårdsstaden 

har byggts med särskild miljöprofil (Stockholms stad 2010, s. 32).  
 

Som tidigare visats handlar “hållbara produktions- och konsumtionsmönster” om att 

synliggöra konsekvenserna för miljön, genom att minska avfall och att verka för 

produkter som är lätta att återbruka. Att öka kunskapen bland de boende och verksamma 

för hur sambandet mellan produktion, konsumtion och miljöpåverkan ser ut, återfinns 

således i de mål som omfattas av både ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. 
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Den andra (2) komponenten som beskriver hållbara livsstilar är frasen “lätt att göra rätt” 

som nämns i mål för social hållbarhet. Avsnittet “Hållbara livsstilar” inleds enligt 

följande: 
 

En utmaning vid planering av Norra Djurgårdsstaden är att skapa förutsättningar för ett gott liv för 

de boende i området med närhet till rekreation, sociala aktiviteter och kultur. En annan utmaning 

är att bygga området på ett sätt som gör det ‘lätt att göra rätt’ från miljösynpunkt eftersom de 

boendes livsstilar är en avgörande faktor för utvecklingen av en hållbar stadsdel (Stockholms stad 

2010, s. 32). 

 

I ovan nämnda text används frasen “lätt att göra rätt” för att beskriva områdets 

utgångspunkt. Här framkommer även att de boendes livsstilar är avgörande för 

utvecklingen av en hållbar stadsdel.  
 

“Lätt att göra rätt” förekommer även på ett flertal andra ställen i planprogrammet. I 

avsnittet “Framtidsbild” står följande: “De boende och verksamma är nöjda med 

systemen för återvinning och tycker det är ‘lätt att göra rätt’” (Stockholm stad 2010, s. 

22). Här används frasen “lätt att göra rätt” för att beskriva de boendes upplevelse av 

återvinningssystemet. I ett annat avsnitt står följande: “Stadsdelen är utformad på ett 

sätt som ger optimala förutsättningar för boende och verksamma att leva och verka på 

ett hållbart sätt. I Norra Djurgårdsstaden är det lätt att göra rätt!” (Stockholms stad 

2010, s. 12). Här används frasen “lätt att göra rätt” för att beskriva de boendes 

möjligheter att leva på ett hållbart sätt. Detta är även första stället i planprogrammet där 

frasen förekommer, varför det på övriga ställen står skrivet inom citationstecken. På så 

vis kan frasens funktion liknas vid en slogan som i egenskap av att den ständigt 

upprepas försöker sälja in ett visst budskap. Men eftersom frasen inte tycks ha en 

betydelse som kan anta skepnaden av flera olika formuleringar, ska den inte förväxlas 

vid en lexikalisering (som i fallet med “ansvarsfulla livsstilar” i visionsdokumentet). 

Här råder istället ett motsatt förhållande, där formuleringen är stabil, men vad den 

egentligen står för har en stor meningspotential som saknar en fast kärna (Fairclough 

1992).    
 

I avsnittet “hållbara livsstilar” (Stockholms stad 2010, s. 32) blottläggs även 

tankekedjan bakom framväxten av en hållbar stadsdel. Det är inte endast genom ökad 

kunskap bland de boende som hållbarhet ska kunna uppnås, det är även med hjälp av 

den fysiska strukturen: “Exempelvis är det väsentligt att ha gång- och cykelavstånd till 

vardaglig service såsom livsmedelsbutiker, sportaktiviteter, vårdcentral, bibliotek, skola 

och förskola” (Stockholms stad 2010, s. 32). En tongivande del i den hållbara livsstilen 

i Norra Djurgårdsstaden är således en geografisk närhet till det utbud som antas behövas 

i det vardagliga livet. En möjlig tolkning är därför att det handlar om att skapa 

bekvämlighet och tillgänglighet i människans vardagliga praktiker, vilket delvis 

tangerar SPREAD:s (2011) definition av hållbar livsstil. I övergripande mål för social 

hållbarhet verifieras denna tanke: 
 

Norra Djurgårdsstaden inbjuder boende och verksamma till egna initiativ för skapande av trivsel 

och en hög livskvalitet med god hälsa, sociala relationer och liten miljöbelastning (Stockholms 

stad 2010, s. 13). 
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Den fysiska strukturen har dock inte enbart en funktion av att skapa livskvalitet, utan 

även en miljömässig aspekt. I avsnittet “hållbara transporter” står följande: 

“Transporter som bidrar till utsläpp av växthusgaser och som är energikrävande måste 

minimeras såväl inom området som till och från området” (Stockholms stad 2010, s. 

26). Då transportstrukturen i Norra Djurgårdsstaden ska genomsyras av en trafikhierarki 

som innebär att gång och cykel ska premieras, och privatbilism nedprioriteras, har den 

geografiska närheten till det vardagliga utbudet både en livskvalitetshöjande och en 

miljöbevarande aspekt. Andersson & Hermelin (2012) menar att begreppet hållbar 

mobilitet kommit att bli en central angelägenhet inom diskursen kring hållbara städer. I 

svensk stadsplanering har dock begreppets innebörd främst kommit att handla om att 

minska miljöpåverkan genom att främja geografisk närhet, vilket stämmer väl in på den 

bild som ges i Norra Djurgårdsstaden.  
 

Därtill finns en tredje faktor som relaterar till hur den hållbara livsstilen ska kunna 

uppnås genom den fysiska strukturen. I framtidsbilden för “hållbara transporter” står 

följande:   
 

Staden upplevs som en del av innerstaden där gång och cykel är de självklara valen. Cykelstråken 

har god kapacitet, är gena och upplevs som säkra. De knyter samman amma viktiga målpunkter i 

närområdet och förbinder stadsdelen med resten av staden (Stockholms stad 2010, s. 27). 
 

Intressant är att Norra Djurgårdsstaden som plats här beskrivs som “staden” vilket 

manifesterar exempel på hur stad som epitet blivit en viktig markör för att markera 

stadsmässighet (Brusman 2008). Här används även orden innerstad, cykelstråk, 

närområde och stadsdel, vilka kommit att utgöra delar av en lingvistisk grundpelare för 

hur ‘den goda staden’ formuleras i svensk stadsplaneringsdiskurs (Tunström 2009). I 

övergripande mål för social hållbarhet återfinns fler begrepp med denna koppling 

(Stockholms stad 2010, s. 13): 
  

● Norra Djurgårdsstaden är en funktionsblandad och trygg stadsdel med 

integrerade verksamheter, bostäder, service, tillgänglig hälsovård och utbildning 

och med ett varierat stadsrum som är levande och tillgängligt för alla under 

dygnets timmar 

● Norra Djurgårdsstaden erbjuder goda möjligheter till rekreation och kultur med 

närhet till park- och grönområden samt till kulturaktiviteter inom stadsdelen 

 

Enligt Tunström (2009) är stadsrum, funktionsblandad, mångfald, levande och park 

begrepp som kommit att bli tongivande i kategoriseringen mellan ‘den goda staden’ och 

dess motbild. Var för sig har dessa begrepp ett nästintill gränslöst omfång av olika 

betydelser, men det är när de sätts samman i sammanhängande resonemang som de 

vinner i styrka. I detta fall förmedlas en stadsbild med tydliga referenser till ‘den goda 

staden’ inom svensk stadsplaneringsdiskurs. Här används även formuleringar som 

genomsyras av en hög grad av modalitet. Notera betydelsen av ordet “är” i satsen: 

“Norra Djurgårdsstaden är en funktionsblandad och trygg stadsdel [...] och med ett 

varierat stadsrum som är levande och tillgängligt för alla under dygnets timmar”. En 

liknande modalitet bär ordet “erbjuder” på i satsen: “Norra Djurgårdsstaden erbjuder 

goda möjligheter till rekreation och kultur [...]”. På så vis nominaliseras stadsrummet 

vilket resulterar i att gränsen suddas ut mellan vad som är ‘den verkliga staden’ och vad 
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som är ‘den önskvärda staden’. Anledningen till att detta påpekas är att stadsrummets 

möjligheter att skapa ‘den goda stadens’ stadsliv kan sägas bära på en inneboende 

paradox, då den romantisering av ett gammalt stadsliv som präglar ‘den goda staden’ 

bygger på en spontan och gradvis framväxt av lokala möten och kulturliv – inte ett 

konstruerat sådant (Tunström 2009). Denna problematik uppmärksammas av Devuyst & 

Volsem (2001) som menar att livskvalitet bygger på människans personliga känsla av 

välmående. Därför kan hållbar utveckling som förändrande faktor anses vara 

inkrementell, snarare än radikal, eftersom planerares möjligheter är begränsade att 

genom konstruktioner i det fysiska rummet skapa förutsättningar som passar ’alla’. 

5.9 Diskurser i Norra Djurgårdsstaden om ‘social hållbarhet’ 

I de textutdrag som presenterats i föregående avsnitt kan en interdiskursivitet av tre 

olika diskurser urskiljas. Den första (1) är diskursen kring hållbara livsstilar som 

kommer till uttryck i hur livskvalitet ska kunna uppnås och hur människans vardagliga 

praktiker ska leda till minskad miljöpåverkan. Den andra (2) är diskursen kring hållbara 

städer som kommer till uttryck i hur den geografiska närheten ska leda till en preferens 

för miljövänliga transporter, både inom, till och från området. Den tredje (3) är den 

svenska stadsplaneringsdiskursen och konceptet ‘den goda staden’ som kommer till 

uttryck i hur stad som epitet behandlas samt hur en stadsmässig atmosfär ska skapas i 

Norra Djurgårdsstaden. Det är således frågan om en kreativ interdiskursivitet av flera 

diskurser som tillsammans utgör en smältdegel ur vilken föreställningen om hur social 

hållbarhet uppnås bildar den tankekedja som analyserats i tidigare avsnitt. 
 

Gemensamt för dessa tre diskurser är att de kan ifrågasättas huruvida de har med social 

hållbarhet att göra, vilket är avgörande för om diskurserna kan betraktas som endogena 

eller exogena (Healey & Upton 2010). Denna diskussion handlar alltså inte om huruvida 

Norra Djurgårdsstaden är socialt hållbart eller inte, utan riktar sig till de diskurser som 

förts på tal. För även om hållbar utveckling har blivit något av ett ledord i svensk 

stadsplanering, så är inte konceptet ‘den goda staden’ primärt ett hållbarhetsprojekt – än 

mindre läggs fokus vid social hållbarhet (Tunström 2009). De idéer och tankar om 

förtätning, stadsmässighet och funktionsmångfald som är kännetecknande för denna 

diskurs, ligger i linje med diskursen om hållbara städer, men har lite gemensamt med 

Brundtlandskommissionens rapport.  

 

Dock ska det sägas att diskursen om hållbara städer, precis som ekologisk 

modernisering, utgör en tolkning av hållbar utveckling som rent ideologiskt placerar sig 

någonstans mellan ekologisk och ekonomisk hållbarhet (Hopwood et al 2005). Skälet 

till det är att diskursen kring hållbara städer inte bara handlar om minska stadens 

miljöpåverkan, men även uppkommit som ett svar på en växande urbanisering och ökad 

ekonomisk tillväxt (Metzger & Olsson 2013). Som det tidigare har nämnts har hållbar 

mobilitet blivit ett centralt begrepp inom diskursen hållbara städer, men detta har främst 

kommit att handla att genom funktionsintegrering och förtätning korta ned geografiska 

avstånd i staden – vilket kritiserats av de som menar att fokus för hållbar mobilitet 

istället borde ligga vid människors tillgänglighet till olika stadens olika funktioner och 

utbud (Banister 2008; Andersson & Hermelin 2012). Ironiskt nog har alltså diskursen 

kring hållbara städer kritiserats för att sakna en social dimension.  
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Sist men inte minst är diskursen om hållbara livsstilar, som jämfört med de andra, 

kommer närmast på skalan över social hållbarhet. Problemet är dock att hållbara 

livsstilar främst handlar om kopplingen mellan människans leverne och uppkomsten av 

miljöproblem och som, beroende av ideologi, uppmanar människan att endera minska 

den resursslösande livsstilen, eller konsumera mer miljövänligt (Backhaus et al 2012; 

Soneryd & Uggla 2011). Den hållbara livsstilen är således ett medel för att komma till 

rätta med miljöproblem som är relaterade till människans konsumtion, och i 

förlängningen främja ekologisk hållbarhet. Dock saknas teoretiska resonemang om 

social rättvisa och rättvis fördelning av resurser, vilket innebär att social hållbarhet i 

Norra Djurgårdsstadens diskursordning har lite gemensamt med 

Brundtlandkommissionens rapport om social hållbarhet (Bradley 2009; Dempsey et al 

2011). 
 

5.9.1 Social hållbarhet – att vara eller icke vara? 

I föregående avsnitt klargjordes att de tre diskurser som artikuleras i planprogrammets 

del om social hållbarhet, i själva verket inte har någon klar samhörighet med diskursen 

om social hållbarhet. Ändå figurerar social hållbarhet som paraplybegrepp i 

planprogrammet – hur går det ihop? Är inte det hyckleri? Först ska det sägas att den 

diskussion som följer på inget sätt avser att gå i polemik med den forskning som försökt 

utreda Norra Djurgårdsstadens faktiska möjligheter att uppnå hållbar stadsutveckling – 

och då talar jag kanske främst om de som på goda grunder framfört kritik34. Denna 

uppsats för ingen normativ diskussion kring hur visioner och målbilder i Norra 

Djurgårdsstaden förhåller sig till hållbar utveckling.  

 

Anledningen till att rubriken i detta avsnitt är ställd: “social hållbarhet – att vara eller 

icke vara?”, åsyftar huruvida så som social hållbarhet uttrycks i Norra Djurgårdsstaden 

har något att göra med diskursen kring social hållbarhet. Det enkla svaret på denna fråga 

är – ja, med vissa förbehåll. För även om de diskurser som artikuleras inbördes inte har 

en klar koppling till social hållbarhet, så finns det i bilden som uttrycks i 

planprogrammet kopplingar till en viss fåra inom social hållbarhetsdiskurs. 
 

För att reda ut detta måste det klargöras vilka fåror inom social hållbarhetsdiskurs som 

det talas om. För det första (1) är den geografiska nivån av hållbarhet som diskuteras i 

planprogrammet på stadsdelsnivå:  
 

Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel med ett rikt socialt liv som bygger på en god planering av 

mötesplatser för de boende och verksamma i området [...] I Norra Djurgårdsstaden har de boende 

utvecklat hållbara livsstilar och upplever en hög livskvalitet (Stockholms stad 2010, s. 32).  
 

En av de främsta orsakerna till att social hållbarhet uppfattas som ett splittrat begrepp är 

att diskursen om social hållbarhet förs på så många olika geografiska nivåer: global, 

internationell, nationell, regional, lokal et cetera vilket har lett till en uppsjö av olika 

inriktningar av social hållbarhet (Dempsey et al 2011). Teorier om hållbara 

gemenskaper är resultatet av olika försök att implementera social hållbarhet på 

stadsdelsnivå. I avsnittet om “hållbara livsstilar” står följande: 
 

                                                 
34

 Se exempelvis Wangel (2013). 
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De boende är aktiva och skapar sociala nätverk och trivsel för sitt välbefinnande. Virtuella 

mötesplatser, sociala medier och avancerade IKT-tjänster35 erbjuds alla boende och verksamma 

genom en gemensam portal i området. De boende bidrar också till att den lokala handeln, skolor 

och andra verksamheter utvecklas i hållbar riktning (Stockholms stad 2010, s. 32-33). 
 

I teorier om hållbara gemenskaper betraktas sociala nätverk och interaktioner som det 

‘kitt’ som håller samman gemenskap mellan människor, vilket alltså kommer till uttryck 

i ovan text. I planprogrammets inledande avsnitt om Norra Djurgårdsstadens vision står 

följande: 
 

Social hållbarhet uppnås genom ett brett medborgardeltagande och engagemang bland boende och 

föreningar och genom ett stort utbud av aktiviteter inom området såsom idrott, kultur, rekreation 

och handel. Den offentliga miljön utformas med utgångspunkt i trygghet, tillgänglighet för alla 

och sociala möten mellan människor (Stockholms stad 2010, s.12). 
 

Inom hållbara gemenskaper har begreppet platsidentitet har en central betydelse. Detta 

innefattar individens samhörighet både med den geografiska platsen och dess fysiska 

karaktär, men även de beteenden och sociala normer som finns på platsen, vilket i sin 

tur ligger till grund för skapandet av en gemensamhetskänsla (Forrest & Kearns 2001). 

En passus i sammanhanget är begreppet “medborgardeltagande”, vilket i Reardons 

(2010) studie sammankopplas med teorier om den rättvisa staden36. Kortfattat beskriver 

detta koncept rättvisa som en lämplig fördelning av sociala fördelar och där ekonomisk 

och social orättvisa ska stävjas med en rättvis fördelning – även för de som har det 

sämst ställt (Reardon 2010; Schlosberg 2007).   
 

För det andra (2) är det relevant att granska vilken typ av hållbarhet som det handlar om 

i Norra Djurgårsstaden. I avsnittet “hållbara livsstilar” står följande:  
 

Hushållen använder hållbar teknik för att hushålla med energi och råvaror och minska miljö- och 

klimatpåverkan. Hyrsystemet för bilar, cyklar och allehanda kapitalvaror är populärt eftersom det 

spar både pengar och miljö (Stockholms stad 2010, s. 32). 
 

Enligt Vallance et al (2011) kan de teorier som försöker identifiera vilka sociala 

praktiker som krävs för att stödja ett ekologiskt hållbart samhälle benämnas som inom 

kategorin överbryggande social hållbarhet inom social hållbarhetsdiskurs. Att öka 

människors medvetenhet om deras möjligheter att bidra till miljöproblematiken genom 

ökad användning av cykel, sopsortering och återvinning är exempel på sociala åtgärder 

som stödjer ett ekologiskt hållbart samhälle, menar Strandberg (2013). I Norra 

Djurgårdsstaden kan detta jämföras med viljan att använda sig av hushållssystem och 

biluthyrningssystem för att minska miljöpåverkan. Det ska dock påpekas att detta är att 

betrakta som ett icke-transformativt synsätt där det endast är frågan om en inkrementell 

förändring i människors beteende och relation till miljön (Vallance et al 2011).   
 

Det har således skett en kreativ interdiskursiv sammanföring av tre exogena diskurser 

som har lett till en omfördelning av den diskursiva ordningen. Detta kan betraktas som 

en överbryggande social hållbarhet, som innebär att social hållbarhet ska bestå av 

sociala praktiker som understödjer en ekologisk hållbarhet. Diskursteoretiskt kan detta 

                                                 
35

 IKT är förkortning för “informations- och kommuniktionsteknik”. Begreppet är en svensk översättning 

av engelskans ICT - information and communications technology (Lotsson 2010).  
36

 Svensk översättning av the just city. 
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förklaras som en process när olika diskurser möts i interdiskursiva praktiker och 

resulterar i att nya begrepp och innebörder skapas, vilket vidareutvecklar de diskurser 

de härrör ifrån (Fairclough 1992; 1995). 

5.9.2 Sammanfattande diskussion om social hållbarhet 

Den uppmärksamma och kritiskt lagda läsaren torde i detta skede tänka: är inte 

överbryggande social hållbarhet och hållbar livsstil i stort sett samma sak? Svaret på 

denna fråga är – både ja och nej. Som det redogjorts för i ovan avsnitt så är det frågan 

om en väldigt specifik fåra inom social hållbarhetsdiskurs som en möjlig tolkning kan 

understödjas – och ja, där finns helt klart teoretiska överlapp med diskursen om hållbara 

livsstilar. Men som visats i den inledande analysen av social hållbarhet i denna uppsats 

så inbegriper planprogrammet även ett flertal andra tankar och idéer som ligger utanför 

social hållbarhetsdiskurs, vilket innebär att ‘överbryggande social hållbarhet’ inte 

erbjuder en heltäckande bild av social hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden. För att 

komplettera bilden krävs ett inkluderande av diskurser om hållbara livsstilar, hållbara 

städer och stadsplaneringsdiskursens koncept ‘den goda staden’. 
 

I avsnittet om ekologisk hållbarhet diskuterades den potentiella konflikten mellan 

miljöskydd och människans behov – “the resource conflict” (Campbell 1996, s. 4). Den 

slutsats som drogs var att eftersom Norra Djurgårdsstaden präglas av att miljötekniska 

lösningar förväntas leda till minskade uttag av naturresurser samtidigt som människans 

behov inte blir lidande så framstår ekologisk modernisering som en ‘win-win’ lösning i 

och med att “the resource conflict” neutraliseras. Men som Connelly (2007, s. 270) 

demonstrerar i sin triangelmodell så skapar istället ekologisk moderniseringdiskurs en 

konflikt med diskurser om social rättvisa och social hållbarhet i och med att detta 

perspektiv innebär en minskning av de sociala aspekterna. 
 

Ekologisk modernisering och social hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden är därför 

behäftade med en dubbelsidig komplexitet37. Å ena sidan förs ett ekologiskt 

hållbarhetsresonemang som faller inom ramen för ekologisk moderniseringsdiskurs – 

samtidigt sker en sammanföring av exogena diskurser och kreativ interdiskursivitet som 

omdefinierar innebörden av social hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden. Detta innebär att 

samtidigt som ekologisk och ekonomisk hållbarhet konventionaliseras inom ekologisk 

modernisering och platsmarknadsföring, och bidrar till att solidifiera ideologiska 

utgångspunkter inom ekologisk moderniseringsdiskurs, så omfördelas den diskursiva 

ordningen av att social hållbarhet skapar en ny form av hegemoni (balans) genom 

kreativ interdiskursivitet. 
  
Om social hållbarhet ska definieras utifrån diskurser som drar emot social rättvisa 

(Connelly 2007), så framstår social hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden som högst 

bristfällig eftersom rättvis fördelning av resurser inte beaktas i någon mening alls. I ett 

sådant perspektiv framstår visioner och målbilder om hållbara livsstilar och “lätt att göra 

rätt” som tänkbara rökridåer för att avleda kritik från sociala hållbarhetsdiskurser. Men i 

analysen har det även påpekats att begreppet social hållbarhet verkar på olika 

geografiska nivåer – vilket ofta tycks glömmas bort. Att Norra Djurgårdsstaden talar till 

de tankar och idéer som innefattas av hållbara gemenskaper är inte särskilt märkligt; det 

                                                 
37 Författarens förslag till terminologi. 
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är på stadsdelsnivå den diskursen förs. Därtill har det konstaterats att den typ av social 

hållbarhet som begagnas i Norra Djurgårdsstaden, är vad Vallance et al (2011) 

definierar som en överbryggande social hållbarhet, vilket benämner hur vissa sociala 

praktiker krävs för att stödja ekologisk hållbarhet. I Norra Djurgårdsstadens fall handlar 

detta om att öka kunskapen och medvetenheten om att bidra till miljöproblematiken 

genom exempelvis effektivare avfallshantering och minskade biltransporter. Det är 

således ett synsätt där förändring mot ett hållbart samhälle är inkrementell – inte radikal.  
 

Det ska påpekas att det finns vissa risker med att betrakta Brundtlandkommissionens 

rapport som ‘måttstock’ för hur de tre hållbarhetsdimensionerna relaterar till varandra 

då rapporten inte jämställer ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som lika viktiga 

– vilket det tycks finnas felaktiga uppfattningar om38. Brundtlandkommissionen 

definierar hållbar utveckling utifrån ett antropocentriskt perspektiv vilket innebär att 

människans behov sätts i främsta rummet (Gunnarsson-Östling 2013). Hållbar 

utveckling kännetecknas således av ekonomisk tillväxt, vilket innebär att en ekonomisk 

utveckling som påverkar det ekologiska systemet negativt fortfarande betraktas som 

hållbar (Langhelle 1999). Det råder alltså en skillnad i hierarki mellan ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet.  
 

Så som social hållbarhet beskrivs i Brundtlandkommissionens rapport är däremot av en 

mer normativ karaktär där det som uttrycks är att socio-ekonomiska skillnader är ett 

problem och en viljeriktning mot ett mer jämlikt samhälle, menar Langhelle (1999). Ett 

av rapportens främsta ställningstagande är således att minska världens fattigdom, vilket 

ska ske genom att öka rättvisan mellan det globala nord och syd (Bradley 2009; 

Hopwood et al 2005 ). De tydligaste resonemangen om social rättvisa i 

Brundtlandkommisionens rapport lägger alltså fokus vid global- och internationell nivå 

(i termer av geografisk nivå). I jämförelse med Brundtlandkommissionen saknar Norra 

Djurgårdsstaden framåtskridande tankar om social hållbarhet som mer radikala 

diskurser om social rättvisa talar till. 
 

5.10 Intertextuell analys av visionsdokument och planprogram 

I detta avsnitt kommer de två dokument som hittills avhandlats (visionsdokumentet och 

planprogrammet) utgöra grunden för en intertextuell analys. Målet med denna analys är 

att synliggöra både intertextuella kedjor i dessa dokument då de bidrar till att skapa 

diskursiva konventioner (Winther Jørgensen & Philips 2000), men som det framkommit 

i den interdiskursiva analysen av planprogrammet, även visa på motsatsen – det vill 

säga diskurser och begrepp som bidrar till att omstrukturera den diskursiva ordningen 

(Fairclough 1992). Om målet med den analys som hittills gjorts varit att förklara vilka 

diskurser som interdiskursivt möts, så kan detta steg i uppsatsen beskrivas som ett 

försök att förklara hur begrepp och formuleringar stabiliseras eller förändras inom 

Norra Djurgårdsstadens diskursordning.    
 

                                                 
38

 Illustreras i venndiagrammet över de tre dimensionerna inom hållbar utveckling. Se exempelvis KTH 

(2016); Tarrodi (2014, s. 13); Parkin et al (2003, s. 19). 
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5.10.1 “I världsklass” 

En frekvent förekommande formulering i både visionsdokumentet och planprogrammet 

är: “i världsklass”. Frasen kan sägas vara ett ledord i dokumentet Vision 2030 (2009) 

som formulerar visionen för hela Stockholms stad. Mot den bakgrunden är det därför 

inte särskilt oväntat att frasen är frekvent återkommande i båda dokumenten i Norra 

Djurgårdsstaden. Vad som är mer intressant är dock att granska hur frasen används och 

vilka sammanhang där den utelämnas.  
 

I visionsdokumentets inledande avsnitt står: “Norra Djurgårdsstaden ska utvecklas till 

en levande och hållbar hamnstad i världsklass, som drar till sig de mest kompetenta 

människorna och de mest framgångsrika företagen i världen” (Stockholms stad 2009, s. 

4). I detta textutdrag förekommer “i världsklass” i ett sammanhang som beskriver hur 

ekonomisk tillväxt ska skapas genom att attrahera världsledande aktörer. Detta kan 

jämföras med hur begreppet används i planprogrammet:  
 

För att understryka den höga ambitionen med området har staden formulerat ett världsklassavtal 

för Norra Djurgårdsstaden som olika aktörer i området kan underteckna. Världsklassavtalet är en 

avsiktsförklaring om ett samarbete mellan staden och andra aktörer för att utveckla Norra 

Djurgårdsstaden till en miljöstadsdel i världsklass (Stockholms stad 2010, s. 5). 
 

I detta fall används begreppet “i världsklass” i ett sammanhang som beskriver hur olika 

aktörer världen över ska attraheras och bidra till stadsdelen. Sammanhangen i 

visionsdokumentet och planprogrammet är inte identiska med varandra, men snarlika.  
 

I visionsdokumentets mål för “En miljöstadsdel i världsklass” anges följande 

(Stockholms stad 2009, s. 8): 
 

1. År 2030 är Norra Djurgårdsstaden fossilbränslefri. Ambitionen är högre än för 

staden som helhet där samma mål är satt till 2050. 

2. År 2020 understiger koldioxidutsläppen 1,5 ton per person. Det kan jämföras 

med genomsnittet för svensken i dag på cirka 4,5 ton per person. 

3. Norra Djurgårdsstaden är anpassad till kommande klimatförändringar, till 

exempel ökad nederbörd. 

 

I ovan textutdrag används alltså “i världsklass” i ett sammanhang som beskriver de 

miljömål som Norra Djurgårdsstaden ska uppnå. Jämför detta med planprogrammet 

(Stockholms stad 2010, s. 13:  
 

● Norra Djurgårdsstaden ska utvecklas till en klimatpositiv stadsdel 

● År 2030 är Norra Djurgårdsstaden fossilbränslefri 

● År 2020 understiger CO2-utsläppen 1,5 ton per person (CO2-ekvivalenter) 

● Norra Djurgårdsstaden är anpassad till kommande klimatförändringar 

  
De sammanhang där “i världsklass” förekommer i visionsdokumentet och 

planprogrammet är alltså mer eller mindre helt identiska med varandra, med undantag 

för planprogrammets tillägg om att utvecklas till en klimatpositiv stadsdel. De 

textutdrag som presenterats ovan visar således på en mycket likartad användning av 

frasen “i världsklass” som spänner över resonemang om ekonomisk tillväxt och 
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klimatmål. Diskursteoretiskt kan “i världsklass” betraktas som en slogan och därmed ett 

uttryck för en varumärkesföring av platsen där marknadsåtgärder förväntas leda till 

hållbar utveckling (Anholt 2008; Kvaratzis & Ashworth 2005), vilket stöds av Loit 

(2014) som menar att begreppet “i världsklass” innefattas av en nyliberal 

planeringsansats.  
 

Ännu mer intressant är att beakta lingvistiskt vilken funktion “i världsklass” har för den 

diskursiva ordningen. En central utgångspunkt i att försöka skapa en sådan förståelse är 

att ord som saknar en fast kärna främst begripliggörs utifrån de sammanhang de 

figurerar i (Fairclough 1992; Winther Jørgensen & Philips 2000). Givet att “i 

världsklass” figurerar mycket snarlika sammanhang i både visionsdokument och 

planprogram kan det därför sägas att frasens betydelse inte har förändrats mellan dessa 

kommunikativa händelser. Samtidigt kännetecknas en konventionalisering av en 

betydelsefixering inom den diskursiva praktiken vilket innebär att ordets syfte och 

innebörd framställs om naturlig och självklar (Winther Jørgensen & Philips 2000). 

Eftersom frasen “i världsklass” kan spåras till det övergripande visionsdokumentet 

(Vision 2030) i Stockholms stad, kan det därför sägas att frasen är ett uttryck för en 

betydelsefixering inom stadsplanering, och bidrar således till en konventionalisering av 

resonemang om ekonomisk tillväxt och klimatmål inom Norra Djurgårdsstadens 

diskursordning.   
 

Därför är det högst anmärkningsvärt är att sociala hållbarhetsaspekter är helt befriade 

av association till “i världsklass” både visionsdokumentet och planprogrammet. Detta 

kan potentiellt förklaras enligt samma logik som redogjorts för ovan – alltså att den 

lingvistiska funktionen av frasen “i världsklass” är att fixera och ‘nöta in’ en viss 

innebörd av de sammanhang det berör. I analysen av visionsdokumentet framkom att 

livsstilar utgörs av en flytande gräns mellan “ansvarsfulla livsstilar” och “livsstilsmässig 

mångfald”. I analysen av planprogrammet framkom att social hållbarhet är en definition 

som vilar på en komplex och delvis ambivalent tolkning av hållbara livsstilar, hållbara 

städer och ‘den goda staden’. En textanalytisk förklaring till att “i världsklass” inte 

används inom sociala hållbarhetsaspekter är således att det inte finns en fixerad 

innebörd av de sammanhang det ska placeras i. De resonemang som tidigare har lyfts 

fram om en interdiskursivitet inom social hållbarhet, styrker ett sådant argument då 

denna process kännetecknas av att den sammanför ‘nya’ diskurser. Det hade såklart 

varit en lätt sak att bara trycka dit “i världsklass” även i detta sammanhang, men det 

finns en annan intertextuell koppling som på ett bättre sätt demonstrerar hur sociala 

aspekter behandlas i de två dokumenten, vilket följer i nästa stycke.         
 

5.10.2 Livsstil 

Ordet livsstil kommer i visionsdokumentet och planprogrammet främst till uttryck 

genom två olika variationer: ansvarsfull livsstil och hållbar livsstil. Som det framhållits 

tidigare i analysen så har ordet livsstil i sig självt ingen automatisk koppling till 

diskursen om hållbara livsstilar, utan det är det ‘prefix’ som placeras framför livsstil 

som indikerar vilken innebörd ordet ges. Detta ‘prefix’ är olika i visiondokumentet 

(ansvarsfull) och planprogrammet (hållbar). Dessutom är denna uppdelning dikotomisk 

såtillvida att i visionsdokumentet förekommer inte hållbar livsstil, och i 

planprogrammet förekommer inte ansvarsfull livsstil. Det har alltså skett en begreppslig 
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förändring inom sociala aspekter i Norra Djurgårdsstaden. För även om tidigare analys 

visat på att ansvarsfull livsstil inte grundas i en hållbar livsstilsdiskurs, så kan det ändå 

sägas att det tar anspråk på att föra ett resonemang om sociala aspekter. 
 

En följdfråga på ovanstående resonemang är således: om det skett en begreppslig 

förändring – har det även skett en diskursiv förändring? För att besvara en den frågan 

krävs en intertextuell analys, vilket kompletterar tidigare utläggningar om 

interdiskursivitet. Liksom i resonemanget kring “i världsklass” i föregående avsnitt, så 

bygger den intertextuella analysen på det diskursanalytiska antagandet att ord och 

formuleringars betydelse konkretiseras först när de sätts i ett sammanhang (Winther 

Jørgensen & Philips 2000). 
 

I visionsdokumentet talas det om livsstil enligt följande: 
 

Norra Djurgårdsstaden kommer att erbjuda en urban miljö som präglas av arkitektonisk och 

livsstilsmässig mångfald. Utformningen kommer att göra det enkelt för boende och verksamma att 

ta egna initiativ till en ansvarsfull livsstil som också skapar goda sociala relationer (Stockholms 

stad 2009, s. 7).   
 

Här nämns alltså “ansvarsfull livsstil” i textutdragets senare del, men det som är 

intressant att inkludera för den intertextuella analysen är satsen som föranleder: 

“Utformningen kommer att göra det enkelt för boende och verksamma att ta egna 

initiativ ansvarsfull livsstil [...]”. Vilket kan jämföras med vad som står i 

planprogrammet: “Bostäder, kontor och kommersiella lokaler ska även utformas så att 

det blir ‘lätt att göra rätt’ när hushåll och verksamheter ska leva och verka mer 

hållbart” (Stockholms stad 2010, s. 29). I både visionsdokumentet och planprogrammet 

uttrycks alltså att det ska vara enkelt för de boende att följa den livsstil det talas om. 

Skillnaden är dock att i visionsprogrammet används en ‘bokstavlig’ formulering medan 

det i planprogrammet används en ‘symbolisk’ formulering: “lätt att göra rätt”. Här är det 

viktigt att lyfta fram ett grundläggande antagande inom diskursanalys – eftersom det 

inte går att uttrycka något utan att använda ord som redan använts och har en betydelse, 

så bygger alla kommunikativa händelser i någon utsträckning på tidigare 

kommunikativa händelser (Fairclough 1992). Enligt detta resonemang finns det en 

intertextuell kedja i de textutdrag som presenterats mellan visionsdokumentet och 

planprogrammet. 
    
Men som det diskuterats tidigare i analysen av planprogrammet kan “lätt att göra rätt” 

betraktas som en slogan då det är en fras som i planprogrammet fyllts med en stor 

meningspotential, vilket innebär att “lätt att göra rätt” kan betyda flera olika saker 

beroende på hur det används ideologiskt (Fairclough 1992). Se följande tre exempel: 
  

1. “De boende och verksamma är nöjda med systemen för återvinning och tycker 

det är ‘lätt att göra rätt’” (Stockholms stad 2010, s. 22). 

2. “Lätthanterliga system för återvinning av material och energi ska införas som 

gör det lätt att göra rätt för boende och verksamma” (Stockholms stad 2010, s. 

31). 
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3. “Inför varje utbyggnadsetapp i Norra Djurgårdsstaden ska ett särskilt 

planeringsdokument för hållbart boende och livsstil upprättas för att säkerställa 

att det blir lätt att göra rätt” (Stockholm stad 2010, s. 33). 

 

I det första (1) exemplet används frasen för att beskriva de boendes upplevelse och 

nöjdhet; i det andra (2) exemplet används frasen för att beskriva systemen utformning 

för återvinning och i det tredje (3) som ett slags mått för kvalitet och uppföljning. De 

första två exemplen har dock en tydlig koppling till energi- och återvinningssystem. I en 

granskning av hur formuleringar som rör dessa aspekter uttrycks i visionsdokumentet 

framkommer följande: “Klimatanpassade lösningar kommer att minimera 

energianvändningen, avfallet och transportbehovet. Genomtänkt resurshushållning och 

en klok återvinningsfilosofi placeras i främsta rummet” (Stockholms stad 2009, s. 16). I 

denna formulering finns alltså inget som tydligt lyfter fram att energi- och 

återvinningssystemen i Norra Djurgårdsstaden ska karaktäriseras av enkelhet eller 

tillgänglighet utan här betonas istället tankar som kan liknas vid sofistikerade och 

effektiva system. 
 

Så vad för slutsats går att dra av detta? Enligt den analys som gjorts finns en 

intertextuell kedja mellan visionsdokumentet och planprogrammet där det talas om att 

det ska vara enkelt för de boende att följa den livsstil det talas om. I de sammanhang där 

denna tanke gör anspråk på att handla om ‘sociala aspekter´ är därför innebörden snarlik 

sinsemellan. Men eftersom frasen “lätt att göra rätt” även används som en slogan för att 

beskriva andra sammanhang än hållbar livsstil transformeras frasens innebörd till att 

även inkludera energi- och återvinningssystem. På så vis sammanförs livsstil med 

klimatsmarta lösningar i Norra Djurgårdsstaden.  
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6 Slutsats 

 

Tidigare forskning som utrett begreppet hållbar utveckling, har ofta utgått från frågor 

såsom: Vad är rimlig tillväxt? Vad är sambandet mellan miljö och ekonomi? Vad är vår 

generations behov? I en ’perfekt värld’ tycks både litteratur och praktik vara rörande 

överens om att Brundtlandkommissionens tre dimensioner (ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet) är viktiga för hållbar utveckling. I verkligheten finns dock få exempel 

där alla dimensioner har givits lika värde – än mindre enligt Brundtlandkommissionens 

definition. Förklaringar och beskrivningar har därför ofta bottnat i resonemang om 

implementering eller samband mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

 

Denna uppsats tar främst stöd i den tidigare forskning som gjorts om ideologiska 

samband och motsättningar inom hållbarhetsbegreppet. Inom detta forskningsområde 

har flertalet forskare39 därför försökt kartlägga vad olika diskurser om hållbar 

utveckling inbegriper och hur de relaterar till varandra. Men eftersom hållbar utveckling 

är ett begrepp som saknar en entydig innebörd, utmanas begreppet ständigt av de som 

försöker definiera och genomföra visionen. Vetenskapen behöver därför med jämna 

mellanrum uppdateras och riva upp tidigare antaganden för att begripa 

hållbarhetsbegreppets komplexitet, vilket denna uppsats syfte och frågeställningar 

bidrar till.             

  

Kritisk diskursanalys är inte politiskt neutral. Det ligger i metodens natur att med ett 

kritiskt förhållningssätt granska de ideologier som präglar diskursiva praktiker. Genom 

att kritiskt granska hur hållbar utveckling artikuleras genom flertalet olika diskurser, 

visar uppsatsens resultat på att den diskursiva ordningen i Norra Djurgårdsstaden 

präglas av en solidifiering av ekologisk och ekonomisk hållbarhet inom ett ideologiskt 

ramverk för ekologisk moderniseringsdiskurs. Samtidigt sker även en kreativ 

interdiskursivitet med diskurser om hållbara livsstilar, hållbara städer, 

platsmarknadsföring och strategi för svensk stadsplanering. I synnerhet är det 

förhållandet mellan ekologisk modernisering och social hållbarhet som den 

interdiskursiva omfördelningen uppstår. I enlighet med tidigare forskning kan detta 

härledas till en ideologisk konflikt, vilket analysen lagt fram bevis för både i den 

diskursiva diskussionen och intertextuella analysen.  

 

Eftersom visionsdokumentet saknar ett socialt hållbarhetsperspektiv uppstår inte några 

egentliga tvetydigheter kring i hur hållbar utveckling ska uppnås – det är genom en 

strategi som bygger på ekologisk modernisering, väl i linje med stadens vision. I 

planprogrammet omformuleras däremot hållbarhetsbegreppets innebörd till att omfatta 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, vilket innebär att agendan förvisso vidgas, 

men även kategoriseras enligt fastlagda visioner och målbilder. Två olika 

interdiskursiva praktiker uppstår i denna omfördelning. Den första (1) är en solidifiering 

av ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom en konventionell interdiskursivitet 

mellan ekologisk modernisering och platsmarknadsföring. På så vis anläggs en 

hållbarhetsvision som bygger på målbilder om en miljövänlig och växande stadsdel som 

blickar utåt mot en expanderande global marknad. Detta innefattar visioner om 

ömsesidigt positiva effekter mellan ekologi och ekonomi, som både faller inom ramen 

                                                 
39 Exempelvis Hopwood et al (2005); Langhelle (1999); Redclift (2007); Strandberg (2013).  
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för ekologisk modernisering, men även ‘lånar in’ kompatibla begrepp såsom “i 

världsklass”. Miljöteknik, miljöstadsdel och företag “i världsklass” smälter på så vis 

samman i en gemensam målbild för ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
 

Den andra (2) är en kreativ interdiskursiv sammanföring av exogena diskurser som 

omfördelar innebörden av begreppet social hållbarhet i Norra Djurgårdsstadens 

diskursordning. Detta innebär att samtidigt som ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

genom konventionell interdiskursivitet solidifieras inom ramen för en ekologisk 

moderniseringsdiskurs, så omfördelas social hållbarhet genom en kreativ 

interdiskursivitet, vilket innebär att en vedertagen ideologisk konflikt kan neutraliseras. 

Resultatet av detta är en ny hegemoni av ekologisk moderniseringsdiskurs inom Norra 

Djurgårdsstadens diskursordning. Förhållandet mellan ekologisk modernisering och 

social hållbarhet är därför behäftat med, vad denna uppsats benämner vid, en 

dubbelsidig komplexitet. Detta innebär att begreppsligt inkluderande av 

hållbarhetsbegreppets tre dimensioner, har resulterat i både en solidifiering och en 

omfördelning av Norra Djurgårdsstadens diskursordning för att kunna passa in inom 

ramen för ekologisk modernisering. Den diskursiva ordningen i Norra Djurgårdsstaden 

utgör därför ett exempel på hur hegemoni kan upprätthållas av både konventionell och 

kreativ interdiskursivitet. 
 

Den lingvistiska analysen blottlägger detta förhållande ytterligare. I analysen har det 

framkommit att två av de mest centrala begreppen inom ekologisk 

moderniseringsdiskurs: klimatsmarta lösningar och miljöteknik lexikaliseras och 

nominaliseras på ett sådant vis att de framstår som självklara och naturliga, vilket 

indikerar att den diskursiva praktiken försöker skapa en vedertagen uppfattning. Därtill 

har den intertextuella analysen visat att frasen “i världsklass”, som indikerar en 

diskursiv betydelsefixering, figurerar i snarlika resonemang om ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet i både visionsdokumentet och planprogrammet, medan det helt 

lyser med sin frånvaro inom sociala hållbarhetsaspekter. Sammantaget tyder detta på att 

innebörden av social hållbarhet saknar en fast referenspunkt i Norra Djurgårdsstadens 

diskursordning, men som är tydligt underordnad ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

De visioner och målbilder som nedtecknar social hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden 

handlar därför i huvudsak om tre områden: (1) hur livskvalitet ska uppnås och hur 

människors vardagliga praktiker ska leda till minskad miljöpåverkan; (2) hur den 

geografiska närheten ska leda till preferens för miljövänliga transporter och (3) hur 

boendet och livet i stadsdelen ska präglas av en stadsmässig och attraktiv atmosfär. Två 

av dessa områden kan därför sägas vara direkt relaterade till hur sociala praktiker ska 

understödja en ekologisk hållbarhetsagenda.  
 

Att social hållbarhet hamnar i skymundan inom ekologisk modernisering har 

uppmärksammats och kritiserats av flera forskare40. Kritiken är inte heller grundlös. 

Men det ska även sägas att sådan kritik tenderar att falla tillbaka mot en integrativ 

ansats av hållbarhetsbegreppet som hänvisar till att Brundtlandkommissionens rapport 

har en tydlig målformulering om att hållbar utveckling ska innefatta samtliga tre 

dimensioner av hållbar utveckling. Ett sådant krav klarar inte Norra Djurgårdsstaden att 

leva upp till, baserat på de visioner och målbilder som utgör grunden för den diskursiva 

ordningen om hur hållbar stadsutveckling definieras. I jämförelse med 

                                                 
40 Exempelvis Fisher och Freudenburg (2001); Pellow et al (2000); Wangel (2013). 
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Brundtlandkommissionens rapport saknar Norra Djurgårdsstadens innebörd av hållbar 

stadsutveckling de framåtskridande tankar om social hållbarhet som mer radikala 

diskurser om social rättvisa och rättvis fördelning talar om. Vad denna uppsats däremot 

pekar på är att social hållbarhet ändå genomgått en omfördelning inom vad som kan 

sägas vara Sveriges mest betydelsefulla hållbarhetsprojekt som pågår i dag. Även om 

social hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden befinner sig långt från den vision som 

Brundtlandskommissionens rapport talar om, så är ändå förändringen från 

visionsdokumentet till planprogrammet att betrakta som ‘ett litet fall framåt’. I Norra 

Djurgårdsstadens fall handlar detta om en förändring från ett obefintligt perspektiv på 

social hållbarhet, till en överbryggande social hållbarhet som huvudsakligen består av 

sociala praktiker för att understödja ekologisk hållbarhet. Även om social hållbarhet ges 

litet utrymme i förhållande till ekologisk och ekonomisk hållbarhet, så har social 

hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden ändå ökat – trots att ekologisk modernisering 

ytterligare har solidifierats. Denna slutsats går emot tidigare forskning som framhåller 

att social hållbarhet minskar i takt med att ekologisk modernisering ökar. Enligt denna 

uppsats beror detta på att interdiskursiva praktiker har skapat en ny hegemoni av 

ekologisk moderniseringsdiskurs.         
 

6.1 Studiens bidrag och framtida forskning 

Vad denna uppsats visat är att ideologiska motsättningar inom hållbarhetsbegreppet kan 

neutraliseras av interdiskursiva praktiker som både konventionaliserar och omfördelar 

den diskursiva ordningen. Denna uppsats bidrar således till tidigare forskning som utrett 

hållbarhetsbegreppets komplexa innebörd, och mer specifikt den forskning som angripit 

begreppet utifrån resonemang om diskursiva och ideologiska samband och 

motsättningar. Uppsatsens slutsats utmanar även tidigare forskning om ekologisk 

modernisering och social hållbarhet som framhåller ökande klyftor mellan 

hållbarhetsbegreppets tre dimensioner. Då de visioner och målbilder som nedtecknats i 

dokumenten som analyserats även svarar mot regionala och nationella strategier för 

stadsutveckling och hållbar utveckling, kan uppsatsens resultat användas i framtida 

studier som avser att undersöka omfördelning av hållbar stadsutveckling inom svensk 

planeringskontext. 

 

Norra Djurgårdsstaden är dock bara ett exempel av olika hållbarhetsprojekt som är 

under utveckling i dag. Det är dessutom ett projekt som kan klassas som ett 

prestigeprojekt och som har direkt koppling till tidigare satsning i Hammarby Sjöstad 

(Wangel 2013). Framtida forskning om diskursiva praktiker inom hållbar utveckling bör 

därför bredda omfånget till att inkludera andra typer av hållbara 

stadsutvecklingsprojekt. Ett förslag är Järvafältet som ligger inom samma region som 

Norra Djurgårdsstaden, men som har helt andra socioekonomiska förutsättningar.         
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