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ABSTRACT 
Sondell, M. 2015. Västermalms Strand – Arbetet för en hållbar stadsutveckling i Stockholm. Serie Uppsatser: 
Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. 
 
Sustainable urban development is a concept that has become increasingly important as the urbanization continues 
and more and more challenges are focused to the cities.  The Swedish government and authorities regulates and sets 
goals for how a sustainable urban development is to be achieved. These laws and goals are vaguely defined, which 
leads to disputes between the actors about how the term should be interpreted. By examining Västermalms Strand, 
an urban development project in Stockholm, this study strives to describe how involved actors interpret the concept 
of sustainable urban development and what the consequences of this are for urban development in Stockholm from 
an ecological, social and economic perspective. A case study has been carried out where a document study and 
interviews have been conducted. The interviews were conducted with four key actors from the private and public 
sector. The study shows that there exists no unified definition of what sustainable urban development is among the 
interviewees. Possible consequences of this are that the economic aspect can gain higher priority than the ecological 
and social, this because the economics of a project rarely can be compromised. However, there is a large common 
desire to develop a good city, which can be seen as a prerequisite for future sustainable urban development in 
Stockholm.  
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1. INTRODUKTION  
 

1.1 Inledning 
Urbanisering är ett växande fenomen i Europa, i mitten av 1900-talet bodde omkring hälften av 
Europas invånare i städer. År 2011 hade den siffran vuxit till drygt 70 procent och år 2050 
förväntas drygt 80 procent av befolkningen bo i städer (SCB, 2014, s. 551-552). Sverige är inget 
undantag, även här ökar urbaniseringsgraden men enbart i landets storstäder och större städer 
samt deras förortskommuner. I alla andra kommungrupper är fallet det motsatta, där minskar 
befolkningen (SCB, 2014, s. 78).  Som landets huvudstad är Stockholm en av de städer som 
växer starkast, under 2013 växte stadens befolkning med nära två procent (SCB, 2015) och 
stadens uttalade ambition är att understödja en fortsatt befolkningsökning (Stockholms stad, 
2010, s. 6). En ständigt växande stad innebär stora utmaningar men även stora möjligheter 
(Stockholms stad, 2014, s. 24). Den snabba urbaniseringen medför att globala miljöutmaningar 
alltmer fokuseras till städerna, i Europa står städerna för 70-80 procent av världsdelens 
energianvändning och växthusgasutsläpp. Det är där som problemen koncentreras men det är 
även där som det finns möjlighet att kollektivt utveckla lösningar på dessa problem (SOU M 
2011:01/2012/66, s. 5). Hur städer utformas är därför av stor betydelse om samhället ska kunna 
utvecklas hållbart ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv (Hållbara städer – med 
fokus på transporter, boende och grönområden, s. 6).  

Sveriges riksdag och regering och statliga myndigheter sätter de nationella ramarna för hur 
detta ska ske genom stiftande av lagar och mål och då kommunerna har det övergripande ansvaret 
för planering och byggande spelar de tillsammans med den privata byggsektorn en viktig roll i 
dagens stadsutveckling (SOU M2011:01/2012/66, s. 18). Som landets största stad finns i 
Stockholm stora förutsättningar för en positiv ekonomisk utveckling men för att staden ska växa 
hållbart krävs att denna ekonomiska utveckling även sker med hänsyn till ekologiska och sociala 
perspektiv. Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och Stockholm arbetar för att 
minska utsläpp av växthusgaser och har bland annat som mål att till år 2050 bli en fossilbränslefri 
stad. I Stockholm finns även stora socioekonomiska skillnader, stadens välstånd har under flera år 
blivit allt större och även så skillnaderna mellan olika samhällsgrupper, staden står därför inför en 
stor utmaning i att alla stockholmare ska ges jämlika livschanser. Stockholms stad förutsätter att 
stadens centrala delar kommer behålla eller öka sin attraktivitet för boende. Att förtäta staden är 
därför målet för stadens utveckling, men det för även med sig utmaningar i strävan mot den 
hållbara staden (Stockholms stad, 2010, s. 8). Nordvästra Kungsholmen i Stockholm är sedan 
2002 utsett som ett stadsutvecklingsområde och är i linje med stadens mål om förtätning som den 
hållbara bebyggelsestrukturen. Detta i och med att den gör en av de sista utbyggnaderna av 
innerstaden möjlig (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2002, s. 3). Kvarteret Hornsberg 10, där 
det bostadsområde som marknadsförs som Västermalms Strand är beläget, utgör en del av 
nordvästra Kungsholmen och är ett projekt i led med Stockholms arbete mot en tätare stad, då 
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målet är att genom att bland annat bygga bostäder öka stadsdelens invånarantal (Stockholms 
stadsbyggnadskontor, 2010, s. 4).   

Många aktörer arbetar idag med hållbar stadsutveckling vilket är bra för det fortsatta 
hållbarhetsarbetet, det leder dock även till en otydlig ansvarsfördelning aktörerna emellan. Denna 
otydlighet beror på oklart formulerade uppdrag för aktörerna, trots att Boverket som statlig 
myndighet har en viktig roll i arbetet hållbar stadsutveckling är det oklart vilken aktör som har 
det övergripande ansvaret. Någon entydig definition av en hållbar stad finns heller inte vilket 
även det medför både fördelar och nackdelar, å ena sidan kan en entydig definition verka låsande 
för hållbarhetsarbetet medan det å andra sidan kan uppstå problem och tvister mellan aktörer med 
ett alltför tolkningsbart begrepp. Detta gör arbetet med hållbar stadsutveckling till något 
komplicerat, men likväl en av vårt samhälles mest centrala frågor (Hållbara städer – med fokus 
på transporter, boende och grönområden, 2010, s. 7-8). 

 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att redogöra för vilken betydelse begreppet hållbar utveckling kan ha för dagens 
stadsutveckling och dess aktörer, samt hur det implementeras ur ett ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv i Stockholm. Genom att närmare studera en pågående stadsdelsutveckling 
syftar uppsatsen till att undersöka hur mål och visioner för stadens växande yttrar sig i den 
fysiska planeringen.   	  
	  
Denna uppsats avser att besvara följande frågor om arbetet med Västermalms Strand:	  

● På vilket sätt följs lagar och mål för en hållbar stadsutveckling i planeringen och 
utvecklandet av Västermalms Strand? 	  

● Vad innebär begreppet hållbar stadsutveckling för inblandade aktörer?	  
● Vilka konsekvenser får aktörers förståelse av begreppet för hållbarhet ur ett ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt perspektiv? 	  
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2. BEGREPPETS OCH PROJEKTETS HISTORIA 
 
I detta kapitel presenteras en bakgrund till varför tanken om en hållbar stadsutveckling är 
angelägen och därmed även varför en studie om hållbar stadsutveckling i Stockholm är intressant. 
Inledningsvis redogörs för framväxten av begreppet hållbar utveckling (2.1), därefter presenteras 
tanken om en hållbar stadsutveckling (2.2) och slutligen ges en redogörelse för projektet 
Västermalms Strands bakgrund (2.3).  	  

 
2.1 Hållbar utveckling 
År 1987 lanserade världskommissionen för miljö och utveckling, med Gro Harlem Brundtland 
som ordförande, rapporten Vår gemensamma framtid, även kallad Brundtlandrapporten. Där 
framför de hur de anser att vi människor kan bygga en framtid som är mer välmående, mer säker 
och mer rättvis. Detta genom att blicka framåt mot en ny ekonomisk tillväxt som tar till vara på 
våra miljömässiga resurser för att kunna säkra en hållbar mänsklig utveckling och en mänsklig 
överlevnad (World Commission on Environment and Development, 1987, s. 1).  

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är tre aspekter som uppmärksammas. I strävan 
mot en hållbar utveckling måste värderingar främjas som uppmuntrar levnadsmönster som är 
förenliga med vad som är ekologiskt möjligt och som alla kan leva efter. De menar att en hållbar 
utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att utmana kommande 
generationers möjlighet att tillfredsställa deras (World Commission on Environment and 
Development, 1987, s. 43-44).  

I Regeringsformen, en av Sveriges fyra grundlagar, framgår i 1 kap. 2 § 3st. att det allmänna 
ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande 
generationer. Enligt miljödepartementet är det övergripande målet för regeringens politik hållbar 
utveckling. Enligt dem är det i det hållbara samhället som vi tar till vara på, vårdar och investerar 
i våra viktigaste resurser – människorna och vår natur (Nationell strategi för hållbar utveckling, 
2002, s. 5-6). 

 
2.2 Hållbar stadsutveckling  
Som nämndes i inledningen innebär den ökande urbaniseringen att fler utmaningar fokuseras till 
städerna och högre krav ställs även på ett helhetstänkande hos städerna. Att allt fler problem 
koncentreras till städerna innebär också att det är där som problemen kan lösas. Fortsatt 
ekonomiskt växande städer ger större möjligheter att skapa bra städer med goda livsmiljöer för 
människorna i staden. Dagens stadsbyggnadsaktörer står inför utmaningen att bygga städer med 
energieffektiv bebyggelse samtidigt som hänsyn måste tas till den sociala aspekten, stadens 
attraktivitet och människors livskvalitet.  
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Under de senaste decennierna har en central idé för stadsutvecklingen varit att bygga täta och 
diversifierade städer med strukturer som möjliggör hållbara livsstilar (SOU M 2011:01/2012/66, 
s. 5-9). 

Ett problem aktörer som arbetar med stadsutveckling stöter på är själva begreppet hållbar 
stadsutveckling och dess oprecisa definition som på grund av dess fria tolkningsmöjligheter 
används frekvent i flera sammanhang. Att begreppet kan tolkas på flera olika sätt är 
problematiskt. Samtidigt som definitionen måste hållas öppen för att kunna inkludera så många 
aspekter som möjligt så krävs en tydlighet för att lättare kunna påverka städernas utveckling. Den 
samsyn som dock finns mellan aktörer gällande hållbar stadsutveckling är vikten av att ett 
helhetsperspektiv där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet ingår. I 
en rapport från miljö- och jordbruksutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp poängteras att 
varje stad måste utvecklas hållbart utifrån sina förutsättningar och sina medborgares behov. För 
olika städer varierar vilka frågor som är av störst vikt, balansen mellan de tre dimensionerna ska 
dock bygga på de möjligheter och utmaningar som städerna står inför i arbetet för en hållbar 
stadsutveckling (Hållbara städer – med fokus på transporter, boende och grönområden (2010), s. 
19-22). 

 
2.3 Västermalms Strands framväxt 
Fastigheten där projektet utvecklats betecknas som Hornsberg 10 och är belägen på nordvästra 
Kungsholmen i Stockholm. I stadsdelen Kristineberg ligger den mellan gatorna Hornsbergs 
Strand, Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen och Elersvägen (Stockholms stad, 2015). 
Nordvästra Kungsholmen godkändes år 2002 som ett stadsutvecklingsområde av stadens 
stadsbyggnadsnämnd. Syftet med en utveckling av nordvästra Kungsholmen är att möjliggöra en 
av de sista stora utbyggnaderna av innerstaden (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2002, s. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
               Figur 1. Karta över Kungsholmen. Västermalms Strand markerat som inringat område.  
                Källa: omarbetad från Google maps, 2015. 
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Fastigheten, som tidigare ägdes av läkemedelsföretaget Biovitrum, förvärvades i december 2005 
av bolaget Index International AB (Intervju, Jonas Davidsson).  År 2006 godkände 
stadsbyggnadsnämnden områdets framtida användning för lägenheter, därefter delades 
planområdet upp i två delområden, etapp1 och etapp 2 (Stockholms stad, 2008, s. 1). Fastigheten 
är indelad i tre stycken kvarter, kvarteren Välbehaget och Jublet som ingår i etapp 1 och kvarter 
Leendet som ingår i etapp 2, sammanlagt byggs omkring 750 bostadsrätter (Stockholms stad, 
2015). Index International drev därefter tillsammans med arkitektkontoret Nyréns detaljplan för 
de två etapperna. Efter detaljplaneskedet såldes 50 % av projektet till Skanska Nya Hem, och de 
två bolagen ingick tillsammans som delägare i ett joint venture- bolag. Skanska Sverige AB 
agerar även byggherre i projektet. När husen sedermera skulle ritas byttes arkitektbolag till 
Bergkrantz Arkitekter (Intervju, Jonas Davidsson). Husen i etapp 1 började uppföras 2011 och 
färdigställdes 2013, samma år var även alla lägenheter inflyttade (Skanska, 2015). Vad gäller 
etapp 2 påbörjades inflyttning under 2014 (Intervju, Jonas Davidsson).  

3. HÅLLBAR STADSPLANERING 
	  
I det här kapitlet presenteras en teoretisk genomgång av tidigare forskning som är relevant för 
denna studie. Tidigare gjord forskning inom det område som studeras är av intresse för att ge en 
inblick i vad föreliggande studier kommit fram till och för att kunna relatera detta till studien och 
förankra det empiriska materialet. Först presenteras teori kring stadsutveckling (3.1), följt av 
ekologiskt hållbar stadsutveckling (3.2), socialt hållbar stadsutveckling (3.3), ekonomiskt hållbar 
stadsutveckling (3.4) och slutligen redogörs för svårigheten med att implementera hållbar 
stadsutveckling i planeringen (3.5).	  
   

3.1 Stadsutveckling  
Stadsdelsutveckling handlar om att utgå från ett helhetsperspektiv på staden och att ha en hållbar 
samhällsutveckling i tanken där olika dimensioner och frågor måste samspela. Det krävs att olika 
aktörer samarbetar på ett effektivt sätt för att undvika att viktiga frågor hamnar ”mellan stolarna” 
(Lindholm, 2011, s. 14). Att skapa samförstånd mellan aktörer är en komplex uppgift och 
stadsdelsutveckling är per definition en långsiktig process där en mängd olika aktörers intressen 
och förutsättningar ska involveras (Ibid., s. 25). 	  

Samhällsplanerare kommer inom den närmsta tiden ställas inför svåra beslut huruvida de ska 
skydda den gröna staden, förespråka en ekonomiskt växande stad eller försvara social rättvisa. 
Dessa målkonflikter härrör från planeringens historiska rötter och är huvudmotivet i dagens 
diskussioner inom samhällsplaneringen. Campbell (1996, s. 297) talar om dessa konflikter som 
”planerarens triangel”, där de tre hörnen symboliserar tre olika perspektiv som planerare kan 
anamma och axlarna de tre strider som uppstår dem emellan. Perspektiven utgörs av tre tänkta 
planerare, planeraren som förespråkar ekonomisk utveckling, miljöplaneraren samt den rättvisa 
planeraren. Axlarna består av en resurskonflikt, en utvecklingskonflikt och en 
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markägandekonflikt (Ibid., s. 296-298). Även fast starka motstridigheter finns mellan de olika 
planeringsperspektiven så kan inget av perspektiven existera utan de andra, planerarens triangel 
handlar om ett ömsesidigt beroende där de tre hörnen inte bara står mot varandra utan även 
samarbetar med varandra. 	  

Planerarens triangel och de olika perspektiven och axlarna kommer att preciseras ytterligare 
under nedanstående tre kapitel (socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbarbar samhällsplanering), 
tillsammans med annan relevant teori inom respektive område. 	  
 	  

3.2 Ekologiskt hållbar stadsplanering  
Miljöplaneraren ser staden som en förbrukare av resurser och en frambringare av avfall. Det som 
enligt miljöplaneraren är av störst vikt i staden är naturliga områden med grönytor och 
avrinningsområden. Staden tävlar mot naturen om begränsade resurser och land. Staden utgör 
därmed ett ständigt hot mot naturen.  Konflikter med den rättvisa planeraren uppstår om hur 
staden ska utvecklas, med störst hänsyn till miljön eller sociala frågor. Konflikter med planeraren 
som förespråkar ekonomisk tillväxt uppstår om mark och naturresurser (Campbell, 1996, s. 296-
299). Det är dock viktigt att inte se på miljökonflikter enbart som ett stridande mellan en grupp 
som representerar naturens intressen och en grupp som attackerar naturen. Det viktiga är, menar 
Campbell, att alla tre av de stridande parterna har ett förhållande med naturen. Skillnaden ligger i 
deras uppfattningar av naturen, deras utnyttjande av naturen samt vilken roll naturen spelar för 
deras respektive värdegrund (Ibid., s. 300).  

Grön urbanism är en modell som förespråkar en kompakt och energieffektiv urban 
utveckling. Modellen förespråkar en urban design som står för noll utsläpp och noll avfall. 
Lehmann (2012, s. 24) talar om den gröna urbanismen som interdisciplinär modell som utöver 
arkitekter kräver ett samarbete mellan landskapsarkitekter, ingenjörer, samhällsplanerare, 
miljövetare, transportplanerare, fysiker, psykologer, sociologer, ekonomer och andra specialister. 
Lehmann presenterar ett antal principer som fungerar vägledande i arbetet mot en hållbar stad. 
Principerna som han redogör för är; klimat och kontext, en förståelse kring platsens 
klimatförhållanden för att på bästa sätt kunna formge projektet och få minimala ekologiska 
avtryck, bland annat genom att undvika att energi ödslas på grund av läckande värme.  En annan 
princip är att förnybar energi används för projektet och att man strävar efter att helt eliminera 
koldioxidutsläpp. En strävan efter noll avfall är även det av stort värde för att uppnå hållbarhet, 
att återvinna och kompostera avfall är viktigt för att detta ska kunna omvandlas till ny energi 
(Ibid., s. 26).   

Även här betonas tanken om den kompakta staden och hur den kan verka för ekologisk 
hållbarhet. Detta eftersom att den kompakta staden är mer fotgängar- och cyklistvänlig.  
En stad som byggs ut, istället för att förtätas, menar Lehmann resulterar i fler bilvägar och 
därmed en ökning av trafikens koldioxidutsläpp. Att bygga på höjden snarare än på längden är 
även det en viktig del i att verka för en kompakt stad, man minskar därmed påverkan på 
landskapet. Att bygga på tidigare industrimark och förnya stadsdelar för att locka människor in 
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till staden är ett sätt att verka för hållbarhet. Det är även viktigt att de nya hus som byggs gör det 
med hjälp av grön arkitektur, bland annat att fasader byggs efter det klimat där huset som byggs 
är beläget och att byggnadsmaterialet är energi- och resurseffektivt (Lehmann, 2012, s. 28).   

Chiesura (2004, s. 12) betonar vikten av grönområden och parker i den urbana miljön. Hon 
menar att tillgången på grönområden och parker ökar livskvaliteten i många avseenden. Det för 
bland annat med sig miljömässiga fördelar i form av att det verkar renande för luft och vatten. 
Detta i sin tur för med sig ekonomiska fördelar i form av att träden i en park renar luften och 
därmed kan reducera kostnader som luftföroreningar för med sig. Dessutom för parker med sig 
rekreationsmöjligheter och estetiska värden som ökar stadens attraktivitet. Coley, Sullivan och 
Kuo (1997, s. 492) menar att parker och grönområden i staden även för med sig sociala fördelar i 
form av att det ökar den sociala interaktionen mellan människor i ett område vilket i sin tur leder 
till ökad känsla av säkerhet och gemenskap. De ekologiska, ekonomiska och social fördelar som 
parker och grönområden för med sig i städer visar på hur hållbarhetsbegreppets aspekter kan vara 
svåra att helt särskilja.   

Sedan början av 2000-talet har verktyg för att bedöma områdens hållbarhet blivit allt mer 
populära. Dessa verktyg kallas ofta NSA (Neighborhood Sustainability Assessment)-verktyg. 
NSA-verktyg används för att mäta hur framgångsrikt ett byggprojekt arbetar för hållbarhet. I en 
studie analyserar Sharifi & Murayama sju stycken NSA-verktyg, deras styrkor och svagheter 
samt hur väl de fungerar i verkligheten (2013, s. 73). Ett av de verktyg som studerats är LEED, 
det certifieringssystem som används vid två utav kvarteren i Västermalms Strand. LEED, 
Leadership in Energy & Environmental Design, är ett certifieringssystem för byggnader som är 
utvecklat av U.S. Green Building Council. Syftet med certifieringen är att byggandet ska verka 
för minskat resursutnyttjande, för en bättre hälsa hos de boende samt förespråka förnybar och ren 
energi. Certifieringen är uppdelad i tre nivåer; silver, guld och platina. Vilken nivå av certifiering 
ett projekt får beror på hur väl kriterier för hållbarhet har uppfyllts (USGBC, 2015). Nackdelar 
med certifieringssystem som detta är att de är frivilliga att arbeta utifrån, och det kan leda till att 
det bara används för de projekt som vill verka attraktiva på marknaden. Att ansöka om en 
certifiering är dessutom ekonomiskt kostsamt, vilket begränsar ytterligare vilka som använder sig 
av certifieringar som LEED. En annan nackdel är att de kategorier av vilka LEED-certifieringen 
består av inte väger lika tungt när det gäller hur många poäng som kan uppnås för varje kategori. 
Med tanke på detta menar Sharifi och Murayama att intressenter för området måste vara 
uppmärksam, eftersom att kategorierna värderas olika reflekterar inte den certifiering man fått 
hur väl man uppnått alla kriterier för hållbarhet (2013, s. 83-85). Sharifi och Murayama 
framhåller dock fördelarna med att använda sig av ett certifieringssystem som detta inom 
samhällsbyggande, vilket är att det leder till en ökad miljömedvetenhet och att det sprider idén 
om att bedöma bostadsområden utifrån ett hållbarhetsperspektiv (Ibid. s. 86). 

Att planera för en hållbar stadsutveckling är komplicerat, något som Marshall (2012, s. 59) 
uppmärksammar. Han menar att det är svårt att tala om hållbarhet inom ett område som 
stadsutveckling, eftersom att staden och vår miljö är någonting som ständigt förändras och vad 
som betraktas som hållbart kommer även det ständigt att förändras. Vad som betraktas som bra är 
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något relativt, därför är det svårt att veta vad som i framtiden kommer vara hållbart. Marshall 
argumenterar därför för vikten av att vara uppmärksam på hur staden ser ut idag och vad en 
hållbar utveckling innebär idag, utan att för den delen glömma bort de långsiktiga målen och att 
planera för en stad som är energi- och resurseffektiv. Termen hållbarhet är svår att definiera, 
Marshall menar att det därför är av vikt att se bortom termen och istället fokusera på de bästa 
lösningarna för dagens samhälle (Marshall, 2012, s. 60-61).  
 

3.3 Socialt hållbar stadsplanering  
Den rättvisa planeraren ser staden som en plats för konflikter över distributionen av resurser och 
möjligheter. Det rumsligt viktigaste i staden är sociala samhällen och organiserade grannskap. 
Striderna sker inom själva staden, mellan olika sociala grupper. Den första konflikten, om 
markägande, uppstår mellan den rättvisa planeraren och planeraren som förespråkar ekonomisk 
utveckling. Konflikten handlar om balansen mellan privata intressen och de allmännas bästa. 
Nästa konflikt, utvecklingskonflikten, ligger mellan den rättvisa planeraren och miljöplaneraren 
och handlar om att planera för samtliga samhällsgruppers bästa samtidigt som man tar hänsyn till 
naturens bästa (Campbell, 1996, s. 296-299). 	  

Social rättvisa har sedan länge ansetts vara en väsentlig del av begreppet hållbarhet. Trots 
detta har den sociala aspekten av hållbarhet fått liten uppmärksamhet inom forskningen. Det kan 
enligt Burton (2003) bero på att den sociala aspekten sällan definieras och än mer sällan mäts 
kvantitativt. Det finns många sätt att tolka idén om social rättvisa på. Burton (2003) tolkar 
Schaffer & Lamb (1981) när hon menar att vid tal om urban formgivning är det mest relevant att 
använda sig av begreppet distributiv rättvisa, alltså hur rättvist resurserna fördelas i samhället. 
Burton (2003) argumenterar för idén om en urban renässans för att uppnå social rättvisa i urbana 
miljöer. Med detta menar hon att människor bör uppmuntras till att flytta tillbaka in till städerna 
och platser bör vara väl designade för effektivt utnyttjande av mark och ekologiska resurser.  
Begreppet ”den kompakta staden” används för att förklara denna form av samhällsbyggande och 
inbegriper att en stad har hög densitet och mixade användningsområden. Begreppet står i kontrast 
till idén om ”urban utspridning”, där stadens bebyggelse sprids ut och blir mer bilorienterad. Med 
idén om den kompakta staden vill man istället förtäta staden genom att bland annat bygga på 
tidigare industrimark (Burton, 2000, s. 1970). För att förhindra en utspridning av staden bygger 
man bland annat lägenheter ovanpå butiker och gör om oanvända fastigheter till bostäder 
(Burton, 2003). Jacobs (1961) beskriver även hur en blandad byggnadsstruktur, bostäder blandat 
med andra verksamheter så som matvaruaffärer och liknande, skapar en bärkraftig social 
gatuatmosfär som verkar för vänlig och hälsosam miljö. 	  

Burton (2000) har i en studie mätt sambandet mellan social rättvisa och kompakt byggande, 
och bland annat kommit fram till att det i den kompakta staden inte är lika stor 
bostadssegregation för låginkomsttagare som i den utspridda staden. Hon påpekar dock att det 
inte handlar om densiteten i sig inom städerna, utan vilken byggnadsform som förkommer. 
Bostadssegregationen är lägre i städer med en stor andel lägenhetshus och terrasser, än vad den är 
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i städer med en hög andel fristående hus. Fristående hus har enligt Burton (2000) ett högre värde 
på marknaden och är därför mer sällan bebodda av låginkomsttagare. Lägenhetshus och terrasser 
är däremot i kompakta städer dyrare än liknande hus i en utspridd stad. Detta kan möjligen 
förklaras genom att de städer som byggs kompakt är städer som är mer eftertraktade att bo i, 
priserna på en bostad styrs av efterfrågan och att efterfrågan är högre i städer som byggs kompakt 
(Burton, 2000). Trots en medvetenhet om ökande segregation och ökade socioekonomiska 
skillnader i Sverige är utvecklingen inom det området svagt, menar delegationen för hållbara 
städer. Det råder trots denna medvetenhet brist på bostäder till överkomliga priser och hyror 
(SOU M 2011:01/2012/66, s. 8). Att bygga kompakt kan, förutom att bostadspriserna kan öka, 
även föra med sig nackdelar som små bostäder och minskade grönområden. Burton (2003) 
påpekar därför vikten av att beslutsfattare vidtar kompletterande åtgärder mot dessa nackdelar.  
 

3.4 Ekonomiskt hållbar stadsplanering 
Planeraren som förespråkar ekonomisk utveckling ser staden som en plats för produktion,  
konsumtion, distribution och innovation. Staden är i ständig tävlan med andra städer och det som 
är av störst rumslig vikt i staden är motorvägar och handelsplatser. Konflikter uppstår mellan den 
rättvisa planeraren om markägande och med miljöplaneraren om resurser. Den senare konflikten 
definierar gränsen mellan den utvecklade staden och den outvecklade naturen och handlar om att 
samtidigt som marknaden inte vill begränsa sin exploatering av naturen så är detta nödvändigt för 
att kunna spara resurser till kommande efterfrågan (Campbell, 1996, s. 296-299). 

Campbell (1996, s. 300) argumenterar för att ett sätt att fördela välståndet mer rättvist är att 
öka den ekonomiska tillväxten, detta för att samhället då får mer pengar till att fördela till alla, 
det blir en så kallad ”trickle- down”-effekt. Med samma argument menar han att en ekonomisk 
tillväxt kan vara det bästa sättet för att förbättra den miljömässiga kvalitén, om samhället har mer 
pengar har det också bättre förutsättningar att införskaffa bättre miljöskydd. Campbell talar om 
det sista som en eventuell ”trickle- down”-ekologism. 	  

Planeringsprocesser som förespråkar konkurrens och ett fritt marknadsansvar har runt om i 
världen blivit allt mer populära. Privat-offentligt samarbete inom planeringen blivit det 
tillvägagångssätt som används för att just skapa konkurrens inom projektplanering. Teorin kring 
privat-offentligt samarbete i planeringen menar att det skapar balans mellan fördelarna med 
statlig kontroll för att skydda allmänhetens intressen och konkurrerande privata krafter som 
skapar effektivitet (Siemiatycki, 2006, s. 137). Fördelarna med samarbetsformen är att den 
offentliga sektorn kan bestämma ramarna för hur ett projekt ska utformas och sedan låta privata 
aktörer konkurrera om vem som kan utföra detta mest kostnadseffektivt. Detta gynnar den 
offentliga sektorn ekonomiskt genom att den finansiella risken överförs till den privata sektorn.  
Ett privat-offentligt samarbete för även med sig nackdelar i form av att kommunen ändå står för 
majoriteten av riskerna inom ett projekt, så som de risker som uppförandet och utförandet av 
projektet för med sig (Ibid., s. 149). Siematycki har studerat hur ett privat-offentligt samarbete 
fungerat i planeringen och uppförandet av ett samhällsplaneringsprojekt i Vancouver, Kanada. 
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Studien visade på att de teoretiska fördelarna med modellen blev underminerade av negativa 
konsekvenser i form av att slutprodukten blev utformad med fokus på ekonomisk effektivitet 
snarare än på den största möjliga allmännyttan. Hubbard (1995, s. 244) ser dock på det privat- 
offentliga samarbetet inom samhällsplaneringen som något som kan gynna både den lokala 
handeln och kommunen som offentlig aktör. Genom att inkludera privata aktörer som finansiärer 
i projekt påbörjas en process som är välgörande för den urbana ekonomin. Detta i och med att 
man i ett privat- offentligt samarbete arbetar med att ”sälja staden”, vilket enligt Hubbard kan 
verka positivt för en lokal ekonomisk tillväxt. 	  

Hubbard (1995, s. 243-244) har studerat staden Birmingham där man börjat uppmärksamma 
hur en förbättrad urban design kan bidra till en lokal ekonomisk tillväxt. Han skriver om hur man 
idag i större utsträckning har börjat uppmärksamma arkitekturens roll i samhället och dess 
sammankoppling med samhällets urbana och ekonomiska utveckling. Man har tidigare, enligt 
Hubbard, sett på arkitektur som något skilt från samhällets sociala och ekonomiska kontext. I tal 
om privat- offentligt samarbete inom samhällsplaneringen kan detta yttra sig genom att ett 
förespråkande för miljömässig kvalitet enbart blir en strategi för att göra staden mer attraktiv, och 
för att locka till sig investerare. En annan strategi som kan användas i dagens 
platsmarknadsföring för att förhöja stadens dragningskraft är att försöka återuppfinna staden och 
ge den en ny image, detta har varit fallet i Birmingham. Stadens strategier var då inte enbart att 
ge den en ny profil, utan man ville återuppliva stadens urbana yta för att få den att upplevas som 
säkrare, trivsammare och framförallt lönsammare (Ibid., s. 246). Hubbard menar att sådana här 
strategier gällande urban design kan vara framgångsrika i syftet att skapa en miljö som 
uppmuntrar till en konkurrenskraftig lokal ekonomi, han påpekar dock även vikten av att 
kombinera detta med åtgärder som ser till att de ekonomiska vinsterna gynnas av alla. I annat fall 
kan förnyelsen av den urbana miljön med syfte att göra den mer ekonomisk attraktiv skugga att 
det görs på bekostnad av de lokala invånarna (1995, s. 251). 	  

Som en sammankoppling till städers strävan mot ekonomisk tillväxt skriver Delegationen för 
hållbara städer i en av statens offentliga utredningar, liksom Campbell, att det i städer med 
ekonomisk tillväxt och starkt politiskt ledarskap finns förutsättningar för att driva en mer offensiv 
klimatpolitik i relation till internationella klimatavtal. De menar att det är i städerna som problem 
koncentreras, men det är även där som det finns goda möjligheter att tillsammans utveckla 
lösningar på flera problem, ett ekonomiskt överskott kan användas till att generera goda 
livsmiljöer för våra städers invånare (SOU 2011:01/2012/66, s. 5-6).  
	  

3.5 Svårigheten med att implementera hållbar utveckling stadsplaneringen  
En svårighet med att tillämpa begreppet hållbar utveckling är att det inte finns någon enad 
definition eller filosofi kring vad det innebär. Alla som förespråkar hållbar utveckling är enade 
om att dagens samhälle måste förändras för att det ska kunna utvecklas hållbart, det råder dock 
skilda åsikter om vad det är som ska förändras och hur detta ska gå till. Vissa grupper 
argumenterar för en förändring ska ske stegvis genom att förändra rådande strukturer och 
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beslutsfattande. Andra argumenterar för att en förändring mot hållbar utveckling bara kan ske 
genom politiska åtgärder (Hopwood, Mellor & O’Brien, 2005, s. 48).  

Nilsson (2001, s. 56) bekräftar ovanstående teori om att det är svårt att verka för en hållbar 
utveckling när begreppet är så svårdefinierat. Nilsson har gjort en studie om svårigheten att 
implementera hållbar utveckling i den kommunala planeringen och har konstaterat att problemet 
med att i sitt dagliga arbete verka för en hållbar utveckling är just att det kan tolkas på många 
olika sätt.  Hon påpekar att politiska mål för hållbar utveckling som finns ibland annat plan-och 
bygglagen och Brundtlandrapporten tas upp på mycket generella vis. Problem uppstår då när 
dessa mål ska tolkas och genomföras praktiskt. Att begreppet dessutom inrymmer de tre 
aspekterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet gör att det blir än mer svårdefinierat 
eftersom att de flesta kommunala planerare i hennes studie visade sig ha olika uppfattningar om 
innebörden av respektive aspekt. Det råder, enligt Nilsson, enighet bland kommunala planerare 
att de tre aspekterna av hållbar utveckling samverkar med varandra både i samhället och i den 
fysiska planeringen. Oenighet råder dock som sagt om vad varje aspekt har för betydelse för den 
fysiska planeringen, det innebär också att de värderas på olika sätt av olika planerare. Dock så 
visar Nilsson på det faktum att de ofta är den ekonomiska aspekten som i slutändan prioriteras 
högst, detta på grund av svårigheten att sätta ett värde på ekologisk och social hållbarhet på 
samma sätt som man kan göra med den ekonomiska aspekten (2001, s. 92-97).  

	  
4. METOD 
	  

4.1 Metodologisk ansats  
Då syftet med uppsatsen är att redogöra för vilken betydelse begreppet hållbar utveckling har för 
Stockholms stadsutveckling och dess aktörer har studien gjorts utifrån en metodik med kvalitativ 
ansats där uppsatsens resultat baseras på en kombination av dokumentstudier och intervjuer. Den 
kvalitativa metodiken är interpretativ och fokuserar därmed på att söka förståelse av den sociala 
verkligheten på basis av hur aktörer i en viss miljö tolkar denna verklighet (Bryman, 2002, s. 
249), vilket anses gå i linje med denna studie. Denna studie har, i enlighet med den kvalitativa 
metodiken, ett induktivt synsätt på förhållandet mellan teori och empiri vilket innebär att studiens 
forskningsresultat kopplas tillbaka till teorin som ligger till grund för uppsatsen (Ibid., s. 21-22).  

Uppsatsen har en epistemologisk ståndpunkt, vilket innebär att den är präglad av en särskild 
syn på hur kunskap uppnås (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 19). 
Resultatet för just denna studie är subjektivt betingat och beroende av den tolkning som görs 
utifrån det teoretiska perspektivet. De antaganden som görs huruvida Västermalms Strand 
utvecklats hållbart utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomisk perspektiv är alltså beroende av 
den teori kring hållbar stadsutveckling som ligger till grund för uppsatsen. Det faktum att ens 
tidigare erfarenheter som uppsatsförfattare påverkar hur material tolkas har även det betydelse för 
denna studies analys, uppsatsen har därmed även en hermeneutisk ansats (Ibid., s. 222).   
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För att besvara uppsatsens frågeställningar har en fallstudie gjorts av området Västermalms 
Strand på nordvästra Kungsholmen i Stockholm. Syftet med en fallstudie är att studera en liten 
del av ett stort fenomen, för att med hjälp av fallet söka skildra verkligheten. Fördelen med att 
göra en fallstudie och att välja att studera ett specifikt stadsutvecklingsområde är att man på ett 
begränsat utrymme kan ge läsaren en uppfattning om hur någonting ser ut, i detta fall hållbar 
stadsutveckling i Stockholm, utan att behöva ge sig in i den stora beskrivningen och undersöka 
alla eller många stadsutvecklingsområden i Stockholm (Ejvegård, 2009, s. 35).  
 
4.2 Urval  
För att få en förståelse för hur arbetet och utvecklingen med Västermalms Strand gått till 
bedömdes det som relevant att genomföra intervjuer med de centrala aktörerna för projektets 
utveckling. Det fanns en vilja om att intervjua personer som kunde skildra hur planering, 
projektering och genomförande av projektet gått till. Det var även önskvärt att dessa 
intervjupersoner skulle kunna ge en bild av hur arbetet med projektet skett utifrån en 
hållbarhetssynpunkt samt hur de som aktörer ställer sig till begreppet hållbar stadsutveckling.  
De aktörer som valdes som varit drivande i projektet med Västermalm Strand var följande; Index 
International AB, det investmentbolag som initierat och utvecklat projektet, Skanska, projektets 
byggherre, Bergkrantz Arkitekter, arkitektkontoret som projekterat för två av de tre kvarteren på 
Västermalms Strand samt Stockholms stad som är ansvarig aktör för att planlägga användning av 
mark i staden.  Valet av aktörer baseras på ett strategiskt målinriktat urval. Ett sådant urval 
grundar sig på att söka intervjupersoner som är relevanta för studiens frågeställningar och 
problemformulering (Bryman, 2011, s. 434). Intervjupersonerna valdes följaktligen av den 
anledningen att de antogs kunna ge svar på uppsatsens frågeställningar kring hur Västermalms 
Strand utvecklats utifrån ett hållbarhetsperspektiv samt vad begreppet hållbar stadsutveckling 
innebär för dem som inblandade aktörer.  

De intervjupersoner som valdes var följande: Jonas Davidsson på Index International AB, 
investmentbolagets projektledare för Västermalms Strand. Oscar Månsson på Skanska Sverige 
AB, byggbolagets projektledare för Västermalms Strand. Jonas Björkman på Bergkrantz 
Arkitekter, projekterande arkitekt för två av de tre kvarteren i området. Magnus Bäckström på 
Stockholms stad, ansvarig för planerings- och gestaltningsfrågor i Kristineberg.  

Samtliga intervjupersoner valdes med syftet att få information om hur arbetet gått till i 
utvecklandet av området, hur det arbetet sett ut ur ett hållbarhetsperspektiv, vilken roll respektive 
aktör haft inom projektet, samt vad hållbar stadsutveckling betyder respektive aktörerna.  

De dokument som valts till den kvalitativa innehållsanalysen har även de gjorts utifrån ett 
målinriktat urval. De dokument som använts ansågs innehålla information om vilka lagar och mål 
som finns för hållbar stadsutveckling på nationell och lokal nivå. Vilket var av intresse för att 
kunna ge svar på uppsatsens frågeställning om huruvida dessa lagar och mål om hållbar 
stadsutveckling följts i planeringen och utvecklingen av Västermalms Strand. De plandokument 
som studerats i syfte att se om området utvecklats i enlighet med lagar och mål är Stockholm 
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stads översiktsplan, projektets två detaljplaner samt planprogram för nordvästra Kungsholmen. 
För en mer genomgående beskrivning av studerade dokument se bilaga 1.    
 

4.3 Empiriskt material och insamling 
För att studera huruvida Västermalms Strand kan anses utvecklats hållbart har en dokumentstudie 
genomförts av dels nationella och kommunala offentliga dokument som anger vilka mål och 
lagstiftningar som finns för hållbar stadsutveckling i Sverige och Stockholm, och dels av 
plandokument för det aktuella området för att kunna analysera hur planeringen och utvecklandet 
av området har skett i enlighet med mål och lagstiftningar. För att undersöka hur mål och 
lagstiftningar om hållbar utveckling framställs ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
perspektiv i statliga och kommunala dokument samt hur dessa hållbarhetsaspekter 
implementerats i planeringen och utvecklandet av Västermalms Strand har en kvalitativ 
innehållsanalys gjorts. Material som har studerats är det för området aktuella lagstiftningar samt 
nationella och lokala hållbarhetsmål för att redogöra för vilka förmaningar som finns på nationell 
och lokal nivå för hållbar stadsutveckling. Plandokument för området Västermalms Strand har 
studerats för att redogöra för huruvida planering för området skett i enlighet med aktuella lagar 
och mål. Att genomföra en kvalitativ innehållsanalys inbegriper ett sökande efter bakomliggande 
teman som är centrala för de kodningsmetoder som används analyserandet materialet (Bryman, 
2002, s. 68). I detta fall har materialet kodats utifrån hållbar utveckling ur ett ekologiskt, socialt 
och ekonomiskt perspektiv. En kvalitativ innehållsanalys har gjorts för att systematisera 
innehållet i de aktuella dokumenten och logiskt ordna innehållet i texterna. Att logiskt ordna 
innehållet görs, som Esaiasson et. al. (2012, s. 211) menar, för att formalisera tankeinnehållet i 
översiktliga kategorier. I detta fall formaliseras innehållet till ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet i de ovan nämnda studerade dokumenten. Innehållsanalysen av dokumenten har gjorts 
utifrån en hermeneutisk ansats, vilket innebär att den tolkning som gjorts av dokumenten utifrån 
teorin är färgad av mina förkunskaper och den miljö och kontext jag befinner mig i (Esaiasson et. 
al., 2012, s. 222). Det vill säga att om dokumenten analyserats utav någon annan person hade 
tolkningen och analysen möjligen sett annorlunda ut.  

I kombination med dokumentstudien har kvalitativa intervjuer genomförts med centrala 
aktörer för projektet Västermalms Strand. I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den 
intervjuades ståndpunkter (Bryman, 2002, s. 300), vilket har varit av intresse i denna uppsats. 
Beroende på vilken intervjuform som används genereras olika data och olika resultat (Lantz, 
2007, s. 29). Den intervjuform som använts i denna studie är en semi-strukturerad intervjuform. 
Denna intervjuform är flexibel och tonvikten ligger på det intervjupersonen upplever vara 
betydelsefullt vid en förklaring och förståelse av händelser (Bryman, 2002, s. 301). Fokus har 
legat på att låta intervjupersonerna skildra deras syn på hållbar stadsutveckling samt på 
Västermalms Strand som område och om detta område utvecklats hållbart i enlighet med deras 
syn på hållbarhet. Intervjupersonerna har i enlighet med Brymans (2002, s. 301) beskrivning av 
en semi-strukturerad intervju även haft stor frihet att utforma svaren på eget sätt eftersom att de 
ställda frågorna inte har behövt komma i samma ordning som i intervjuguiden, även frågor som 
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inte ingått i intervjuguiden har ställts då något har velats knyta an till något intervjupersonen sagt 
(Bryman, 2002, s. 301). Vissa frågor var mer specifika rörande projektet, medan andra frågor var 
mer öppna där intervjupersonernas egna uppfattningar efterfrågades. De fyra intervjuguiderna 
finns bifogade i bilaga 2. Samtliga intervjuer har tagit plats i Stockholm på de respektive 
aktörernas egna kontor och genomfördes under tiden 2-9 december 2014. Intervjuernas längd 
varierade från 45 minuter till 70 minuter.  

För att en noggrann transkribering skulle vara möjlig tillfrågades intervjupersonerna innan 
intervjuerna påbörjades om intervjun fick spelas in. Samtliga intervjupersoner godkände att 
intervjuerna spelades in. Intervjuerna spelades in via en mobiltelefons röstmemofunktion.  
 

4.3 Transkribering och kodning  
Anledningen till att inspelning och transkribering av intervjuerna gjordes var främst för att 
ingenting av det som sagts under intervjun skulle missas att antecknas. Transkribering för även 
med sig fördelar så som att det underlättar en noggrann analys av vad intervjupersonerna sagt och 
att man upprepade gånger kan göra genomgångar av materialet (Bryman, 2002, s. 310). 
Kvalitativa forskare är ofta enligt Bryman (2002, s. 310) utöver vad intervjupersonerna sagt 
under intervjun även intresserade av hur de sagt det. Detta har dock inte varit av stor vikt i denna 
studie, utan tonvikten har enbart varit på vad intervjupersonerna sagt. Därmed har anteckningar 
om på vilket sätt intervjupersonerna sagt saker inte tagits med i transkriberingen.  

Efter intervjuerna kodades och analyserades det insamlade materialet. Materialet 
systematiserades efter de teoretiska ansatserna kring ekologisk, social och ekonomisk hållbar 
stadsutveckling och teoretiska begrepp identifierades för varje kategori. Detta gjordes för att 
kunna analysera materialet utifrån de tre aspekterna av hållbarhet och för att kunna reflektera 
analysen till de teoretiska grunderna för uppsatsen.  

För att analysera det empiriska materialet har det kodats genom operationalisering. 
Operationalisering är en process där teoretiska definitioner tilldelas operationella indikatorer på 
det begrepp som studeras, som sedan används för att analysera det empiriska materialet 
(Esaiasson et. al., 2012, s. 55). I denna uppsats har det utifrån de teoretiska definitionerna 
tilldelats indikatorer på ekologisk, social och ekonomisk hållbar stadsutveckling. 
 

4.4 Metodkritik 
Kritik kan riktas mot valet att göra en fallstudie av ett stadsutvecklingsprojekt i Stockholm, för att 
på basis av det söka skildra hur stadsutveckling sker i Stockholm ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Svårigheten med att göra en fallstudie är såklart att ett ensamt fall aldrig kan representera 
verkligheten fullt ut, vilket innebär att ens slutsatser måste dras med försiktighet (Ejvegård, 2009, 
s. 35). De slutsatser man drar kan därför snarare ses som antydningar till det man kommer fram 
till och får oftast ett värde först när andra studier pekar åt samma håll. Resultatet från en 
fallstudie kan inte ses som ett stickprov som dragits från en population, Västermalms Strand kan 
alltså inte anses representera Stockholms stadsutveckling och de aktörer jag intervjuat kan inte på 
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något sätt anses representera alla aktörer som arbetar med stadsutveckling i Stockholm. Resultatet 
från denna uppsats kvalitativa studie ska därför generaliseras till den teori som ligger till grund 
för uppsatsen och inte till populationer (Bryman, 2002, s. 270-271).  

Den kvalitativa innehållsanalysen av dokument kan även den kritiseras.  Det faktum att 
tolkningen och analysen av dokumenten i denna studie är på basis av mina förkunskaper som 
uppsatsförfattare samt i den kontext jag befinner mig i gör att samma dokument kan tolkas 
annorlunda av personer med andra förkunskaper och som befinner sig i en annan kontext. 
Esaiasson et. al. menar att detta problem, med att forskarens tidigare erfarenheter påverkar 
slutsatserna, är problem som är kroniskt för all samhällsforskning (Esaiasson et. al., 2012, s. 
222).  

Då intervjupersonerna själva är aktörer inom utvecklingen av Västermalms Strand finns det 
en risk att de ger en mer positiv bild av huruvida Västermalms Strand utvecklats hållbart än vad 
utomstående betraktare skulle gjort. Genom att utöver intervjuerna göra en dokumentstudie anses 
denna risk åtminstone delvis kompenseras för.  

Valet av att spela in intervjuerna kan kritiseras ur den synpunkten att intervjupersonen kan ha 
känt oro över att ha en mikrofon närvarande, och på grund av detta kanske inte givit samma svar 
som de hade gjort om intervjun inte spelats in (Bryman, 2002, s. 311). Fördelarna med att spela in 
intervjuerna, så att transkribering av dem kunde göras, bedöms dock överväga de nackdelar som 
inspelandet kan ha fört med sig.  

Att bedriva kvalitativa studier, i detta fall i form av dokumentanalys och intervjuer, kan 
kritiseras för att vara subjektivt. Kvalitativa resultat bygger i allt för stor utsträckning på 
forskarens uppfattningar om vad som är betydelsefullt. På grund av detta är det även sällan 
möjligt att replikera undersökningen, vid datainsamlingen är forskaren det viktigaste redskapet 
och det som registreras är därför beroende av forskarens intressen (Bryman, 2002, s. 270).  
  

5. VÄSTERMALM STRANDS UTVECKLING  
 
I detta kapitel presenteras det för studien empiriskt insamlade materialet, det vill säga 
dokumentstudium av lagar och mål för hållbar stadsutveckling, plandokument för Västermalms 
Strand samt fyra intervjuer med nyckelaktörer för projektet, analyserat utifrån den teori som 
ligger till grund för uppsatsen. Inledningsvis presenteras övergripande nationella mål för hållbar 
stadsutveckling (5.1), därefter presenteras huruvida Västermalms Strand utvecklats hållbart i 
enlighet med lagar och mål som finns på nationell och lokal nivå för hållbar stadsutveckling, ur 
ett ekologiskt (5.2), socialt (5.3) och ekonomiskt (5.4) perspektiv. Slutligen skildras vad 
begreppet hållbar stadsutveckling innebär för de fyra aktörerna samt vad deras förståelse av 
begreppet får för konsekvenser för stadsutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv (5.5).  
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5.1 Hållbar stadsutveckling  
I Sveriges främsta grundlag, Regeringsformen (1974:152), framgår det i 1 kap. 2§ 3st att det 
allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och 
kommande generationer. Hållbar utveckling är även för regeringens politik det övergripande 
målet. Det är i det hållbara samhället som vi tar till vara på, vårdar och investerar i våra viktigaste 
resurser – människorna och vår natur (Nationell strategi för hållbar utveckling, 2002,s. 5-6). I 
enlighet med detta syftar bestämmelser i plan-och bygglagen om planläggning av mark, vatten 
och byggande enligt 1 kap. 1§ till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 
Planläggningen i enlighet med denna lag ska enligt 2 kap. 3§ p. 2,3,4 främja en från social 
synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten, energi, råvaror och goda miljöförhållanden i övrigt samt en 
god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens.  

Genom att ange riktlinjer och strategier för en hållbar utveckling visas, enligt 
Miljödepartementets skrivelse Nationell strategi för hållbar utveckling (2002, s. 6), hur en 
samhällsutveckling kan ske långsiktigt på ett sätt som tryggar välfärden och ger goda 
levnadsförhållanden för kommande generationer. Det övergripande målet för ett hållbart 
samhällsbyggande bör enligt Regeringens nationella strategi för hållbar utveckling vara att 
Sverige ska vara en framträdande nation vad gäller en god boendemiljö, teknik och 
systemlösningar för ett bostadsbyggande som är miljöanpassat och energieffektivt. Målet ska 
även vara att alla ska ha förutsättningar att leva i bra bostäder i en trygg miljö som är inom 
ramarna för ekologisk hållbarhet. Miljökvalitetsmålet om en god bebyggd miljö är enligt denna 
strategi även av stor relevans (Nationell strategi för hållbar utveckling, 2002, s. 32). Detta mål, 
God bebyggd miljö, är ett av de sexton av riksdagen fastställda nationella miljökvalitetsmålen 
och innebär att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Byggnader och anläggningar ska även, 
enligt målet God bebyggd miljö, lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas (Svenska miljömål – 
delmål och åtgärdsstrategier, 2001, s. 171). Boverket, som är myndigheten för 
samhällsplanering, byggande och boende, är målansvarig för miljömålet God bebyggd miljö och 
har utvecklat preciseringar av målet. En av preciseringarna är ”Hållbar samhällsplanering” och 
syftar till att städer och tätorter ska vara planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart 
perspektiv på sociala, ekonomiska och miljö- och hälsofrågor (Boverket, 2014, s. 8). Att 
stadsutveckling är en komplex uppgift eftersom att flera olika aktörers synpunkter ska involveras 
och samspela är något som Lindholm (2011, s 14) uppmärksammar. Att dessutom ställas inför 
uppgiften att planera en stad utifrån sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor gör att 
inblandade aktörer ställs inför svåra beslut om hur dessa perspektiv ska uppfyllas i den fysiska 
planeringen. Detta kan relateras till det Campbells (1996, s. 297) teori om ”planerarens triangel”, 
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alltså huruvida ekologiska, sociala eller ekonomiska hållbarhetsperspektiv ska förfäktas i 
stadsutvecklingen.  

Ytterligare preciseringar av målet, samt ytterligare mål och regleringar för hållbar 
stadsutveckling, presenteras nedan ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel.  

 
5.2 Ekologiskt hållbar stadsutveckling 
En av Boverkets preciseringar av miljömålet God bebyggd miljö är ”hållbar bebyggelsestruktur”, 
vilket innefattar att en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur ska utvecklas både vid 
nylokalisering av byggnader och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig 
bebyggelse samtidigt som byggnaderna ska vara hållbart utformade (Boverket, 2014, s. 8). Enligt 
Lehmanns (2012, s. 24-26) teori om den gröna urbanismen är en hållbar bebyggelsestruktur en 
kompakt stadsstruktur som underlättar för cykel- och gångtransport och där uppförande av 
bebyggelse sker på höjden snarare än på längden för att minimera påverkan på landskapet. Att 
den täta staden är en ekologiskt hållbar bebyggelsestruktur menar även Stockholms stad (2014, 
s.20) som i sin vision för Stockholm år 2030 uttrycker att deras vision för den hållbara staden är 
den täta staden. Att den täta bebyggelsestrukturen är ekologiskt hållbar är även någonting som 
flera av de intervjuade aktörerna påpekar. Jonas Davidsson från Index International AB betonar 
vikten av att utnyttja marken väl, något som han menar att man på bästa vis gör genom att bygga 
tätt. Davidsson menar även att man genom att bygga så tätt och centralt som möjligt minimerar 
transportsträckor, något som enligt Lehmann (2012, s. 28) är ekologiskt hållbart genom att 
kortare transportsträckor inte resulterar i lika många bilvägar och därmed begränsar 
koldioxidutsläppen. Davidsson menar att västra Kungsholmen, med Västermalms Strand 
inräknat, är ett bra exempel på en tät byggd stad med mycket volym. Även områdets 
projekterande arkitekt, Jonas Björkman, framhåller områdets täthet. Genom att husen är höga, 
8+1 våning, innebär det att man bor tätt och det innebär i sig, enligt Björkman, ett högt 
utnyttjande av mark och resurser. Detta går i linje med Lehmanns (2012, s. 28) teori om den 
kompakta staden som ekologiskt hållbar i form av att han i sin teori menar att genom att bygga på 
höjden snarare än på längden minskar påverkningen på landskapet. Enligt detaljplanen för etapp 
ett är planens huvudsakliga syfte att föra över mark för industri och kontor till mark för bostäder, 
lokaler, gator och park (Stockholms stad, 2008, s 1). Detta går i linje med teorin kring den täta 
staden, då att bygga på tidigare industrimark för att locka människor in till staden är ett sätt att 
verka för hållbarhet (Lehmann, 2012, s. 28). Kungsholmen ligger centralt beläget i Stockholm 
och är enligt Oscar Månsson, projektledare för Västermalmsterrassen på Skanska, ett av de få 
ställen innanför tullarna i Stockholm där det finns bra exploateringsmöjligheter.  

Även i den regionala utvecklingsstrategin för Stockholmsregionen framgår det att det som är 
en eftersträvansvärd bebyggelsestruktur är en resurseffektiv bebyggelsestruktur som är tillgänglig 
med kollektivtrafik och en tät stadsmiljö med parker och grönområden (RUFS, 2010, s. 136). 
Den täta stadsstrukturen anses främja en god kollektivtrafik. Boverket framhäver också vikten av 
ett kollektivtrafiksystem som är miljöanpassat, energieffektivt och tillgängligt. Denna precisering 
kallas ”kollektivtrafik, gång och cykel”, och syftar till att det ska finnas attraktiva, säkra och 
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effektiva gång- och cykelvägar (Boverket, 2014, s. 8). Bäckström, som är ansvarig planering- och 
gestaltningsfrågor i Kristineberg, framhåller att det som gjorts för att underlätta för gång och 
cykling i området är att man anlagt en strandpromenad längs Hornsbergs strand och att man även 
arbetar med att förbättra cykelvägen vid Norr mälarstrand. Vad gäller kollektivtrafik finns idag 
enligt planprogrammet för nordvästra Kungsholmen två stycken tunnelbanelinjer inom rimliga 
gångavstånd från bebyggelsen (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2002, s. 24). Vad gäller 
Västermalms Strand ligger tunnelbanestationen Stadshagen inom ett avstånd på cirka en 
kilometer vilket är cirka 15 minuters gångavstånd. Vad gäller avståndet från Västermalms Strand 
in till Stockholms centralstation är avståndet drygt fyra kilometer, vilket innebär ett gångavstånd 
på omkring 50 minuter och ett cykelavstånd på omkring 20 minuter. Denna närhet in till centrum 
är något som samtliga intervjupersoner framhäver som något som gör nordvästra Kungsholmen 
till ett attraktivt område att uppföra bostäder i. Att bygga bostäder med sådan närhet in till 
centrum är något som Davidsson i intervju menar kan ses som hållbart, eftersom att man genom 
att bygga så centralt som möjligt underlättar för minskade rörelsemönster.   
Boverket (2014, s. 8) uppmärksammar i likhet med regionens utvecklingsplan vikten av 
grönområden och med preciseringen av miljömålet God bebyggd miljö ”Natur- och 
grönområden” syftar de till att det ska finnas natur- och grönområden och grönstråk i närhet till 
bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet. Enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler 
framgår det i 2 kap. 6 § att mark- och vattenområden och fysisk miljö i övrigt som ur allmän 
synpunkt har betydelse på grund av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan skada natur- och 
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närhet av tätorter ska enligt denna lag 
särskilt beaktas. Enligt Stockholms stads översiktsplan är attraktiva grönområden av stor 
betydelse i en växande storstad som Stockholm. I den täta stadsmiljön fungerar dessa områden 
som rum för avkoppling, möten, idrott, evenemang samt natur- och kulturupplevelser 
(Stockholms stad, 2010, s. 18). Enligt planprogrammet för nordvästra Kungsholmen är parker, 
torg och platser viktiga stadsbyggnadselement. De är en syreproducent och har stor betydelse för 
stadens klimat och för stadsekologin. Kungsholmen har enligt detta program en högklassig inre 
parkstruktur i form av Rålambshovsparken, Konradsbergsparken och Fredhällsparken som utgör 
ett två kilometer långt parkstråk.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Karta över västra Kungsholmen. Parkstråket och Västermalms Strand 
markerade som inringade områden. Källa: omarbetad från Google maps, 2015. 
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Ytterligare mot nordväst möter detta parkstråk Kristinebergs slottspark och enligt 
planprogrammet ska detta parkstråk förlängas ända ner mot Ulvsundasjön (Stockholms 
stadsbyggnadskontor, 2002, s. 10).  Vad gäller Hornsbergs strand, där Västermalms Strand är 
beläget, planläggs marken mellan Hornsbergs strand och Ulvsundasjön som parkmark.  Området 
ska enligt detaljplanen gestaltas för promenad och vistelse (Stockholms stad, 2008, s. 6). I 
intervju med Magnus Bäckström, ansvarig för plan-och gestaltningsfrågor i Kristineberg, betonar 
han att man i utvecklandet av nordvästra Kungsholmen med dessa parker har försökt balansera 
den täta stadsstrukturen i området.  Något som han menar att man lyckats bra med, då parkerna 
enligt honom är mycket populära. Planering för parkerna på nordvästra Kungsholmen går i linje 
med det Chiesura (2004, s. 12) påpekar om vikten av grönområden och parker i den urbana 
miljön, då parker för med sig ekologiska fördelar genom att de verkar renande för luften.   

”Hushållning med energi och naturresurser” är ytterligare en precisering av miljömålet God 
bebyggd miljö och åsyftar att användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker 
på ett sätt som är effektivt, resursbesparande och miljöanpassat (Boverket, 2014, s. 8). Bäckström 
framhåller i intervju att man från stadsbyggnadskontorets sida alltid försöker planlägga marken 
för det den är bäst lämpad för. Det man försöker göra är att hushålla med marken på så vis att 
man försöker använda den mark som finns och försöker bli av med impediment mark som inte 
används. Enligt Plan-och bygglagen 8 kap. 4 § p. 6 ska byggnadsverk ha de tekniska egenskaper 
som är väsentliga i fråga om energihushållning och värmeisolering. I Boverkets 
författningssamling (BFS 2013:10) avdelning A, 11 § framgår det att material till bärande 
konstruktioner ska ha kända, lämpliga och dokumenterade egenskaper i de hänseendena som har 
betydelse för deras användning. Västermalms Strand har byggts med en VST- stomme1 som gör 
huset mycket tätt, vilket innebär att luft inte läcker ut (Intervju, Jonas Davidsson).  Byggnaderna 
är även utrustade med FTX2, från- och tilluftsväxlare, vilket innebär att nära 80 % av värmen i 
lägenheterna återvinns. Anledningen till att FTX- systemet fungerar bra i Västermalms Strand är 
för att husen har ett bra klimatskal, det vill säga att de är bra isolerade (Intervju, Oscar Månsson). 
Månsson poängterar vikten av att bygga husen täta med bra klimatskal ur energisynpunkt. I annat 
fall kan man ha hur bra och energisnåla produkter i huset som helst, men utan ett bra klimatskal 
försvinner all värme. Husen vid Västermalms Strand går i detta avseende i enlighet med teorin 
för den gröna urbanismen, att det är viktigt att hus byggs efter det klimat där huset är byggt och 
att byggnadsmaterial är energi- och resurseffektivt (Lehmann, 2012, s. 28). Det faktum att husen 
är uppförda i betong är dock någonting som husens arkitekt, Björkman, menar kan ifrågasättas ur 
miljösynpunkt.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 VST-systemet är en byggmetod med bärande både ytter- och innerväggar i platsgjuten betong, vilket innebär att 
stommen blir utan otäta skarvar. Byggmetoden innebär att luftläckage minimeras (VST Nordic, 2015). 
2	  FTX-systemet är en från- och tilluftsventilation med återvinning. Huset ventileras via två kanalsystem, tilluft och 
2	  FTX-systemet är en från- och tilluftsventilation med återvinning. Huset ventileras via två kanalsystem, tilluft och 
frånluft. Tilluften värms upp av den redan varma frånluften i en värmeväxlare, detta gör att 50-80 % av energin kan 
besparas jämfört med om värmen inte återvinns (Energimyndigheten, 2015). 
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Björkman anför att betong inte är det mest koldioxidneutrala materialet, därmed förutsätter det att 
man har ett långsiktigt perspektiv, att huset ska kunna stå där länge, för att man ska kunna kalla 
det hållbart.  
Något som för Västermalms Strands del faller inom ramen för miljömåls-preciseringen 
”hushållning med energi- och naturresurser” är att två av de tre kvarteren är LEED-certifierade 
med nivån guld (Intervju, Jonas Davidsson), vilket är den näst högsta nivån. Att byggnaderna är 
certifierade går även i linje med Stockholms stads miljöprogram som har som ett av sina mål att 
andelen miljöklassade byggnader ska öka. Anledningen till detta är att det ska verka för att 
standarden på stadens byggnader säkerställs ur ett miljö- och hälsoperspektiv (Stockholm stad, 
2012, s. 14). Sharifi och Murayama (2013, s. 83-86) menar att användandet av 
certifieringssystem är positivt inom samhällsbyggandet i den bemärkelsen att det leder till en 
ökad miljömedvetenhet och att idén om att bedöma bostadsområden utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv sprids. Nackdelarna som de också pekar på är certifieringens frivillighet, 
vilket kan medföra att enbart de projekt som är attraktiva för marknaden använder sig av 
certifieringen. Björkman poängterar i intervju symbolvärdet i hållbar utveckling och att LEED-
certifiering av bostäder, som i det här fallet, kan bli en slags symbolhandling för att göra området 
mer attraktivt. Med en certifiering har man anslag för att huset är uppfört på ett hållbart sätt, 
medan ett hus utan certifiering kan vara uppfört lika bra eller bättre. Det är även en av 
nackdelarna som Sharifi och Murayama (2013, s. 83-85) pekar på, att enbart de som har råd med 
att certifiera sitt hus kan göra det, trots att andra hus utan certifiering kan vara lika bra. 
Västermalms Strands tredje kvarter är dock inte certifierat med LEED, detta trots att alla 
parametrar för huset förmodligen är bättre, uppger Davidsson i intervju. Att det sista kvarteret 
inte certifierats kan tydas som svagt ur miljömässig synpunkt i den aspekten att det går emot 
Stockholms stads mål om att andelen miljöcertifierade byggnader ska öka. Å andra sidan, om det 
sista kvarteret är uppfört med bättre parametrar än de tidigare certifierade husen som Davidsson 
framhäver, går det än mer i linje med Boverkets precisering av miljömålet om en God bebyggd 
miljö om att den byggda miljön ska uppföras med en miljöanpassad användning av resurser 
(Boverket, 2014, s. 8). 

Vissa stadsutvecklingsprojekt får av kommunen en miljöprofil, där en medveten 
miljösatsning görs från början, ett exempel på ett sådant område i Stockholm är Hammarby 
Sjöstad (Intervju, Magnus Bäckström). Västermalms Strand har inte en uttalad miljöprofil, och på 
frågan om varför inte samtliga stadsutvecklingsprojekt får en miljöprofil svarar Bäckström att 
alla projekt egentligen har något slags miljöprofil, att man alltid strävar efter att få den bästa 
miljön och det bästa resultatet på alla vis. Skillnaden med dessa uttalade miljöprofil- områdena är 
att man i dessa vill prova på ny teknik och det kan man inte göra i alla projekt samtidigt. Det är 
ett sätt att driva utvecklingen framåt, kunskapen man får från dessa miljöprofil- områden överförs 
till efterföljande projekt. Detta kan anknytas till det Marshall talar om angående termen 
hållbarhet, att man ibland måste fokusera bortom termen och istället fokusera på de bästa 
lösningarna. Att fokusera på vad som är det bästa för staden utan att ha en uttalad 
hållbarhetssatsning i stadsutvecklingsprojekt leder kanske till den största hållbarheten i längden 
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då Marshall menar att vad som betraktas som hållbart ständigt kommer att förändras (Marshall, 
2012, s. 60-61). 

 

5.3 Socialt hållbar stadsutveckling 
i Plan-och bygglagen framgår det, som nämnts tidigare, i 2 kap. 3§ p. 2 att planläggning ska 
främja en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper. Enligt den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen har 
Stockholmsregionen idag en mycket god livsmiljö men att det inom vissa områden finns 
svagheter, bland annat i fråga om integration, trygghet och ekonomiska skillnader. För att främja 
en god livsmiljö har utvecklingsplanen bland annat som mål att bostadssegregationen ska minska, 
att det ska skapas en attraktiv stadsmiljö med torg, parker och tätortsnära grönområden samt att 
bebyggelsen ska göras tätare och mer variationsrik (RUFS, 2010, s. 200-201). Den täta staden 
som den mest hållbara bebyggelsestrukturen är något som är ständigt återkommande. I enlighet 
med den regionala utvecklingsplanen menar Burton att den kompakta staden är den mest hållbara 
ur social synpunkt. Människor bör uppmuntras till att flytta in till staden, detta för att skapa en 
stadsstruktur med hög densitet, något som enligt Burton ökar social rättvisa i städer (Burton, 
2003). Att behålla människor inne i staden är något som Davidsson i intervju pekar på att man 
försökt göra i projektet Västermalms Strand. Deras typiska målgrupp uppger Davidsson är 
människor som bildar familj och som vill ha en större bostad men som väljer att inte flytta till hus 
i förorten, utan de som vill kunna bo kvar i stadsmiljön.  

I enlighet med den regionala utvecklingsplanens mål om att minska bostadssegregationen 
anses den täta bebyggelsestrukturen enligt Burton (2000) verka för en lägre bostadssegregation 
jämfört med i en stad med utspridd bebyggelse. Städer med tät bebyggelse tenderar nämligen att 
bestå av en högre andel lägenhetshus i jämförelse med städer med utspridd bebyggelse, och 
lägenhetshus bebos i högre uträckning av människor med lägre inkomst än vad fristående hus gör 
enligt Burton (2000). På nordvästra Kungsholmen förtätas staden i form av att det, enligt 
planprogrammet för området, kan byggas 3500 nya bostäder i området och det innebär att antalet 
boende i stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen ökar med 8000 (Stockholms 
stadsbyggnadskontor, 2002, s. 7). I området byggs bostäder i form av lägenhetshus, detta för att 
man vill ta mindre mark i anspråk (Intervju, Magnus Bäckström). På Västermalms Strand uppförs 
lägenheter enbart i form av bostadsrätter och husens arkitekt, Björkman, menar att priserna på 
dessa lägenheter är höga för att vara ett nybygge. Snittpriset på de sålda lägenheterna var 50-55 
000 kronor per kvadratmeter som utpris till kund. När lägenheterna idag, några år senare, säljs 
vidare har vissa lägenheter ökat med upp emot en miljon kronor i pris. Dessa priser är dock 
relativt låga då man i Stockholm kan få betala upp emot 70 000 kronor per kvadratmeter för en 
lägenhet (Intervju, Jonas Davidsson). Lägenheternas höga pris i Västermalms Strand är i enlighet 
med det Burton (2000) menar, att lägenheters pris blir högre i den kompakta staden, på grund av 
att efterfrågan på centrala bostäder är högre. Att motverka segregation kan därmed tolkas som 
något som är svårt att motverka. Det anses socialt hållbart att bygga tätt för att man på så vis 
undviker att vissa samhällsgrupper hamnar utanför staden men samtidigt stiger priserna på 
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bostäder i den kompakta staden vilket gör att dessa bostäder inte blir lika tillgängliga för alla 
samhällsgrupper som plan-och bygglagen förordar. Bäckström betonar svårigheten med att, från 
Stockholms stads sida, motverka segregation. Inom stadsplaneringen menar han att man inte har 
de instrument som krävs för att styra detta. Det är byggbolagen som bygger bostäder, och det 
man kan göra för att försöka styra stadsutvecklingen ur den aspekten är att man kan bestämma åt 
vem man upplåter mark till. Man kan medvetet upplåta mark till ett hyresbolag, om man som i 
Stockholms stads fall är den största markägaren i Stockholm. Att försöka sträva efter en jämn 
fördelning mellan hyres- och bostadsrätter är även någonting som man på Stockholms stad gör. 
Det är något som avspeglar sig i nordvästra Kungsholmen, där har man planlagt för omkring 
hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter (Intervju, Magnus Bäckström). I andra kommuner 
med mindre kommunalt markinnehav är en jämn fördelning mellan hyres- och bostadsrätter 
någonting som är beroende av en frivillighet från marknaden, någon som Bäckström poängterar 
inte fungerar särskilt bra.  

Anledningen till att det på Västermalms Strand byggs bostadsrätter är enligt Davidsson på 
Index International en kommersiell fråga. Ekonomin ser annorlunda ut om det går att sälja 
bostäderna (Intervju, Jonas Davidsson). Med bostadsrätter har man en så kallad ”business to 
custumer”- lösning, vilket innebär att lägenheten går till slutkonsumenten direkt, bygger man 
hyresrätter har man en mer långsiktig inkomstkälla, man får som byggbolag inte avkastning för 
bostaden direkt som fallet är med bostadsrätter. Projektledare för området på Skanska, Månsson, 
menar att det idag är för låga incitament att investera i att bygga hyresrätter då hyrespriserna idag 
på lägenheter enligt honom är för låga, hade de varit högre hade det också varit ett större 
incitament till att investera i hyresrätter (Intervju, Oscar Månsson). Detta kan relateras till det 
delegationen för hållbara städer påvisar, att det trots en medvetenhet om bristen av bostäder till 
överkomliga priser och hyror är incitamenten för att bryta denna utveckling låg. Detta 
resonemang kan även kopplas till Campbells teori kring planerarens triangel och den konflikt om 
markägande som uppstår mellan den rättvisa planeraren och planeraren som förespråkar 
ekonomisk utveckling. Denna konflikt handlar om hitta balansen mellan privata intressen och det 
allmännas bästa (Campbell, 1996, s. 296-299), något som ter sig vara svårt i dagens 
samhällsplanering. 

För att vidare utveckla det socialt hållbara i en tät bebyggelsestruktur menar Jacobs (1961) 
att en blandad bebyggelsestruktur med bostäder blandat med andra verksamheter skapar en 
socialt stabil gatuatmosfär som verkar för en vänlig miljö. Detta är något som återfinns på 
nordvästra Kungsholmen, i områdets planprogram framgår att stadsvärden ska skapas i området 
genom stadskvarter med täthet och med en blandning av bostäder och verksamheter och med ett 
stort utnyttjande av bottenvåningar (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2002, s. 6). I detaljplanen 
framgår det att bostadshusen ska utföras med lokaler för handel i bottenvåningarna (Stockholms 
stad, 2008, s. 7).  Att bostäder, verksamheter, handel och annan service ska integreras genom en 
sammanhållen bebyggelse är även något som framgår som ett mål i den regionala 
utvecklingsstrategin för Stockholmsregionen (RUFS, 2010, s. 103). För Västermalms Strands del 
var detta, att anlägga verksamhetslokaler i bottenplanen på husen, något som kommunen ställde 
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krav på i och med detaljplanen (Intervju, Jonas Davidsson). Det är något som man från 
Stockholms stads sida jobbat mycket med, detta för att få just ett blandat stadsliv (Intervju, 
Magnus Bäckström).  
När det gäller Boverkets precisering ”Natur- och grönområden” av miljömålet God bebyggd 
miljö, som syftar till att det ska finnas natur- och grönområden och grönstråk i närhet till 
bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet (Boverket, 2014, s. 8), så har även det betydelse 
ut social synpunkt. De parker som anlagts på nordvästra Kungsholmen har förutom ekologiska 
fördelar även sociala fördelar. Bäckström understryker i intervju vikten av attraktiva och 
tillgängliga parker för alla när man talar om social hållbarhet. Chiesura (2004, s.12) poängterar 
parkers positiva sociala effekter i form av det ger rekreationsmöjligheter och estetiska värden 
som bidrar till att öka stadens kreativitet. Enligt Coley, Sullivan och Kuo (1997, s. 492) ökar även 
parker den sociala interaktionen mellan människor, det för med sig fördelar så som att känslan av 
säkerhet och gemenskap ökar.  
 

5.4 Ekonomiskt hållbar stadsutveckling  
Plan-och bygglagen förordar, som nämnts tidigare, i 2 kap. 3 § p. 4 att planläggning ska främja en 
god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens. I Stockholmsregionens regionala 
utvecklingsplan framgår att regionen har som mål att bli en ledande tillväxtregion och målet är 
framförallt inriktat på att gynna dynamik och innovationsförmåga i den regionala ekonomin 
(RUFS, 2010, s. 199). Månsson, från Skanska, menar att förordningen ekonomisk tillväxt och 
konkurrens är en av grundpelarna inom bostadsbyggande. Finns inte detta så blir det inget 
projekt. Han framhäver dock att många av de miljömässigt och socioekonomisk bästa lösningarna 
även är de som är de bästa ekonomiskt (Intervju, Oscar Månsson). Detta är även något som 
Davidsson från Index International anför, att anledningen till att man byggt husen vid 
Västermalms Strand med energieffektiva attribut som VST-stommar och FTX-system inte bara är 
för att det är ekologiskt hållbart och för att man vill minimera det ekologiska avtrycket, utan det 
handlar även mycket om ekonomi. Ju energieffektivare husen är desto lägre driftkostnader har de, 
och ju lägre driftkostnader ett hus har desto bättre ekonomiskt är det för de som uppför huset. 
Mycket av investeringarna som görs för att bygga lågenergihus går därför direkt tillbaka till 
bolaget (Intervju, Jonas Davidsson). Att miljömässiga och ekonomiska fördelar ofta går hand i 
hand är något som Campbells teori kan understryka, han menar att förutom att de bästa 
lösningarna ur ekologisk synpunkt även kan vara de ekonomisk bästa, så kan ekonomisk tillväxt 
vara det bästa sättet att långsiktigt förbättra den miljömässiga kvaliteten. Han menar att god 
ekonomi leder till bättre förutsättningar att skaffa bra miljöskydd (Campbell, 1996, s. 300). 

Något som enligt Siematycki (2006, s. 137) anses skapa ekonomisk konkurrens och 
effektivitet inom samhällsbyggandet är privat-offentliga samarbeten, där det offentliga sätter 
ramarna för hur projekt ska utformas och sedan låter privata aktörer konkurrera om vem som kan 
göra det mest kostnadseffektivt. I fallet med Västermalms Strand var det investmentbolaget Index 
International AB som var markägare när detaljplanen började drivas, det var ett från deras sida 
egenutvecklat projekt (Intervju, Jonas Davidsson). Det är Stockholm stad som givit byggrätten 
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till området eftersom att kommunen har planmonopol, oavsett om staden äger marken själv eller 
som i detta fall med en privat markägare (Intervju, Magnus Bäckström). Ett sådant privat-
offentligt samarbete kan enligt Siematyckis (2006, s. 149) teori ses som ekonomiskt hållbart 
eftersom att den ekonomiska risken för projektet överförs från det offentliga till det privata. 
Hubbard (1995, s. 244) ser positivt på samarbeten som detta eftersom att han menar att man 
genom dessa samarbeten arbetar med att ”sälja staden”, vilket han menar främjar en lokal 
ekonomisk tillväxt. Nackdelar med privat-offentliga samarbeten som Siemiatycki (2006, s. 149) 
påpekar är att det offentliga ändå står för majoriteten av riskerna för ett projekt. Detta är något 
som Bäckström, från Stockholms stad, understryker. Kommunen har planmonopol och det är 
även kommunen som står för ansvaret att detaljplanen och det som ska uppföras leder till en bra 
bebyggd miljö.  
Byggherren måste bevisa att de klarar av alla krav och restriktioner, det är en förutsättning för att 
få bygga. Bäckström framhåller det komplicerade i privat- offentliga samarbeten i form av att 
byggbolagen ibland upplever kommunen som begränsande och inte tillåter byggbolagen bygga 
det dem vill, samtidigt som kommunen upplever byggbolagen som självcentrerade och bara 
genomför byggandet och sedan lämnar över det de byggt till kommunen utan att ta ansvar. 
Bäckström understryker samtidigt kommunens och byggbolagens ömsesidiga beroende av 
varandra i form av att kommunen är beroende av byggbolagen för att det överhuvudtaget ska 
byggas något samtidigt som byggbolagen är beroende av kommunen för att kunna bedriva sin 
verksamhet. Bäckström menar att det i de flesta fall ändå finns ett gemensamt intresse för att det 
ska bli bra. I fallet Västermalms Strand har ingen av intervjupersonerna framhållit att det 
förekommit några svårigheter eller problem gällande det privat-offentliga samarbetet.  

I Hubbards (1995, s. 246) teori om att man genom att arbeta med att försöka ”sälja staden” 
ökar dess attraktivitet, talar han även om att försöka återuppfinna staden och ge den en ny image 
som en strategi. Att Kungsholmen rent marknadsföringsmässigt genomgått en förändring den 
senaste tiden är något som Månsson från Skanska påpekar. Han anser att Kungsholmen från att 
ha varit ett ingenmansland, som han uttrycker det, har utvecklats till en stadsdel som attraherar 
yngre människor. Detta menar han är en grund till varför Kungsholmen anses vara ett attraktivt 
område att bygga nya bostadsområden, som Västermalms Strand, på (Intervju, Oscar Månsson). I 
planprogrammet för nordvästra Kungsholmen understrykes även Kungsholmens 
utvecklingspotential, man menar att man genom att avlägsna den äldre industri-och 
hamnverksamheten kan utveckla området till ett attraktivt bostads-och arbetsområde, man vill 
utveckla en ny stadsdel (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2002, s. 4).  Det faktum att man på 
nordvästra Kungsholmen försöker etablera lika många bostads- och hyresrätter kan ses som något 
som går i enlighet med det Hubbard (1995, s. 251) menar, att när man arbetar för att göra en stad 
med attraktiv måste man även kombinera detta med åtgärder som ser till fördelarna gynnas av 
alla invånare. 
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5.5 Aktörers förståelse av hållbar stadsutveckling  
Att begreppet hållbar utveckling är ett svårtillämpat begrepp på grund av att det inte finns någon 
enad definition över vad det innebär är något som Hopwood, Mellor och O’Brien (2005, s. 48) 
fastslår, det är även något som gör sig tydligt i intervju med de inblandade aktörerna.  
På intervjufrågan om vad en hållbar stadsutveckling innebär för dem menar Davidsson, från 
Index International, att begreppet hållbarhet för honom innebär ett minimerande av energiåtgång 
för fastigheterna som byggs, att de blir klimatsmarta. Björkman från Bergkrantz Arkitekter anför 
att det första han kommer att tänka på, och det som han ser som det mest självklara är 
långsiktighet, att det som byggts inte ska behöva rivas och att det byggda inte går sönder i förtid.  
Månsson på Skanska menar att han delar upp begreppet i två delar, en social del där man ser till 
att ha bra kommunikationer och en kvartersstruktur som skapar trygghet och en ekologisk del där 
man agerar för framtiden och ser till att inte förbruka mer resurser än nödvändigt. Bäckström, 
från Stockholms stad, menar att en hållbar stad är en stad med varierat utbud av boendeformer 
och där man genom att bygga tät stadsmiljö får en effektivare markanvändning som är mindre 
belastande för miljön. Det är främst de sociala och ekologiska aspekterna av hållbarhet som 
aktörerna redogör för, vad en ekonomiskt hållbar utveckling innebär tycks vara svårare att 
redogöra för. Det kan möjligen förklaras av det Månsson framför i intervju, att den ekonomiska 
lönsamheten i ett projekt är avgörande för om projektet över huvud taget blir av. Det är även 
något som Bäckström anför, att finns det ingen ekonomi i ett projekt så kommer det heller inte bli 
verklighet, det är ingen som bygger med förlust. Möjligen är det så att den ekonomiska aspekten i 
ett projekt är så självklar att den inte reflekteras kring som en hållbarhetsaspekt av de inblandade 
aktörerna. Nilsson (2001, s. 92-97) menar att den ekonomiska hållbarhetsaspekten rent utav är 
den som värderas högst i slutändan på grund av att det är lättare att sätta ett värde på det 
ekonomiska i jämförelse med det ekologiska och sociala.  

Nilsson (2001, s. 56) betonar att de nationella och politiska mål som finns för hållbar 
stadsutveckling är mycket generella och därför är svåra att implementera praktiskt. Denna 
problematik är något som flera av aktörerna upplever existerar, samtidigt ser dem det som svårt 
att det skulle se ut på annat sätt. Bäckström menar att han ibland önskar att det skulle finnas 
tydligare riktlinjer och recept för hur regler och mål för hållbarhet ska förverkligas. 
Bestämmelser om hållbarhet är tolkningsbara och vad som är hållbart eller ej kan skilja inom en 
expertis. Det är ofta inte självklart vad som bra och dåligt, vilket även förändras över tid och har 
att göra med att teknik ständigt utvecklas (Intervju, Magnus Bäckström). Även Björkman betonar 
svårigheten med att tolka vad hållbarhet innebär. Enligt plan-och bygglagen och Boverket är 
målet uttalat hållbarhet, men det är förvånansvärt sällan formulerat och kvantifierat vad det 
innebär, vilket kan medföra problem när det finns flera perspektiv på samma fråga. Björkman 
menar att hans roll som arkitekt i ett projekt i första hand handlar om att se till att det som 
projekteras görs på bästa sätt för beställaren, det är i stort sett alltid man som arkitekt har uppdrag 
från en kommersiell part och då har man den rollen i första hand, att göra det så bra som möjligt 
för denna. Månsson påpekar även att det upplevs som diffust vad hållbarhet är, det är enklare att 
se värden i siffor vilket är mycket svårt när det gäller framförallt social hållbarhet. Det är lättare 
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med bestämmelser som kan mätas i siffror. Det problematiska med tolkningsbara mål menar 
Månsson är att resurser kan läggas på fel saker, någonting som i slutändan kanske inte efterfrågas 
(Intervju, Oscar Månsson).  
 
Att det är svårt att arbeta för hållbarhet utifrån tolkningsbara mål och bestämmelser är således 
något som de intervjuade aktörerna bekräftar, men de ser det som svårt att göra målen tydligare. 
Bäckström menar att eftersom att alla projekt ser olika ut har alla inte samma förutsättningar. Han 
menar att det är svårt att hitta något slags stadsbyggnadskoncept för hållbar utveckling, det skulle 
vara att förenkla verkligheten för mycket. Optimeras något utifrån en viss samhällssituation blir 
det inte attraktivt längre och dessutom förändras tiderna, vad som en gång ansågs hållbart kan 
snabbt förändras. Därför menar han att man rent lagstiftningsmässigt ska vara försiktig, vad gäller 
energikrav på byggnader exempelvis, utvecklingen går snabbt framåt och att lagstifta om en viss 
energinivå kan väldigt snabbt bli omodern (Intervju, Magnus Bäckström). Även Davidsson ser 
det som svårt med tydligare regleringar för hållbarhet, den ekologiska hållbarheten skulle 
möjligen vara enklare att reglera eftersom att det i högre grad är mätbart. Social hållbarhet är 
däremot svårare att mäta, dessutom menar han liksom Bäckström att vad som betraktas som 
hållbart går i vågor och att det därför är svårt att i reglera i lag (Intervju, Jonas Davidsson).  

Vad gäller aktörernas förhållningssätt till hållbar utveckling och hur arbetet med detta sett ut 
i Västermalms Strand ter det sig som att främsta fokus har varit att utveckla husen till det bästa 
för just detta område. Bäckström menar att man som samhällsplanerare alltid strävat efter att göra 
något som är hållbart, det har bara inte varit uttalat (Intervju, Magnus Bäckström). Detta kan ses 
vara fallet i Västermalms Strand, Bäckström framför att man i utvecklandet av området hade en 
strävan efter att göra något bra, utan att det fanns någon uttalad strategi om att bygga en hållbar 
stad. Det kan som nämnts tidigare kopplas till det Marshall (2012, s- 60-61) menar, att eftersom 
att termen hållbarhet är svårdefinierad måste fokus ligga på de bästa lösningarna för samhället 
idag istället för på själva termen.  Svårigheten att ta hänsyn till alla aspekter av hållbarhet i ett 
stadsutvecklingsprojekt och den ekonomiska hållbarhetens övertag som Nilsson (2001, s. 92-97) 
talar om i dessa sammanhang är något som Bäckström och Månsson poängterar. Månsson menar 
att när det handlar om bostadsbyggande kan det i vissa fall vara för riskabelt rent ekonomiskt att 
bygga på ett nytt hållbart vis, i stället för att bygga på det vis man vet fungerar. Att planera för en 
bra stad är en balansgång, menar Bäckström, det som är det ekologiskt och socialt sett bästa är 
inte alltid ekonomiskt lönsamt, och då blir det heller inte hållbart eftersom att alla 
hållbarhetsaspekter då inte beaktas. Planerarens triangel gör sig tydlig, samtidigt som det finns 
starka motstridigheter mellan de ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiven är de beroende 
av varandra och ett perspektiv kan inte existera utan de andra (Campbell, 1996, s. 296-298).  
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION  
 
Vad gäller hållbar stadsutveckling kan först och främst konstateras att det är ett begrepp med 
flertydiga definitioner och tolkningar, vilket gör det till en komplex uppgift att som 
stadsbyggnadsaktör arbeta för det. Detta har gjort sig tydligt i intervju med inblandade aktörer för 
denna uppsats fallstudieobjekt, Västermalms Strand. Det är påtagligt att de intervjuade aktörerna 
inte har någon entydig definition över vad en hållbar stadsutveckling är, projektet har inte heller 
haft någon uttalad hållbarhetsstrategi, dock är alla överens om att i arbetet med att utveckla 
staden söka göra det på bästa möjliga vis vilket på ett sätt kan ses som hållbart då man ibland 
måste se bortom begreppet och istället fokusera på de bästa lösningarna. Västermalms Strand har 
utvecklas huvudsakligen hållbart utifrån de mål och den teori som ligger till grund för denna 
uppsats. Det faktum att målen är vagt formulerade och tolkningsbara bör dock återigen 
understrykas då vad som betraktas som hållbart beror på ens referensramar och kan därmed 
variera.  

De konsekvenser som aktörernas tolkning av begreppet hållbar stadsutveckling kan få utifrån 
ett ekologisk, socialt och ekonomiskt perspektiv är möjligen att utan en tydlig definition över 
varje aspekt av begreppet kan den ekonomiska aspekten få en högre prioritering. Detta dels på 
grund av den ekonomiska aspektens lättare mätbarhet och dels för att det är den aspekt som det 
kanske minst av alla går att bortprioritera. Av intervjuerna framgår att utan ekonomisk lönsamhet 
blir det heller inget bostadsprojekt, och detta sker kanske till viss del på bekostnad av de 
ekologiska och sociala aspekterna i form av att de ekologiskt sätt bästa lösningarna inte alltid är 
de bästa ekonomiskt sätt samt att de ekonomiska incitamenten är för låga för att bygga bostäder 
på det vis som vore det bästa ur socialt perspektiv.  

Att åstadkomma en helt hållbar stad är svårt, kanske till och med omöjligt och olika aktörer 
tvistar kring vad som enligt dem är det bästa sättet att utveckla staden på. Att det finns en 
gemensam vilja om att utveckla ett Stockholm som är hållbart är dock märkbart och det kan ses 
som en förutsättning för en i framtiden fortsatt hållbar stadsutveckling.  
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BILAGA 2 
	  

Intervjuguide, Jonas Davidsson, Index International AB 

Om Index International och Jonas arbete 

1. Beskriv Index International som bolag.  
2. Vilken är er roll i utvecklandet av nya bostadsprojekt? 
3. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

 

Västermalms Strand  

4. Hur skulle du beskriva Västermalms Strand? 
5. Vad gör Kungsholmen till en attraktiv plats att bygga bostadsområden på?  
6. Vad gör Västermalms Strand till ett attraktivt område att bo i?  
7. Hur passar Västermalms Strand in i din/ er bild av Stockholm? 
8. Vilken har Index Internationals roll i utvecklandet av Västermalms Strand varit?  
9. Vilken är din roll i Projektet Västermalms Strand?  
10. Hur ser ert samarbete med kommunen och arkitekter ut? 
11. Hur har arbetet med projektet tillsammans med Skanska sett ut? 
12. Vilka typer av boendeformer (bostadsrätter/ hyresrätter etc.) erbjuds i området?   

- Varför dessa boendeformer? 
13. Har det förekommit något medborgardeltagande i arbetet med projektet? 

Har haft öppna samråd för allmänheten på tekniska nämndhuset. Inget utöver det i 
detaljplaneprocessen  

 

Hållbar stadsutveckling  

14. Vad innebär hållbar stadsutveckling för dig/ er?  
15. Hur skulle du säga att en hållbar stad ser ut?  
16. Hur har Index Estate arbetat för en hållbar stadsutveckling i arbetet med Västermalms 

Strand? Hur skulle du säga att en hållbar stadsutveckling sett ut, utifrån ett ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt perspektiv?  

17. Anser du att det finns tydliga regler/ mål, som är satta på statlig nivå, för hur en hållbar 
stadsutveckling ska se ut?  

18. Hur ser arbetet med ett projekt som Västermalms Strand ut i förhållande till de lagar och 
mål (miljökvalitetsmål) som finns för hållbar stadsutveckling?  

19. Har det funnits några speciella program/ kvalitetsdokument gällande miljö i arbetet med 
projektet? 
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- I sådant fall, hur har dessa program/ kvalitetsdokument utvärderats?  
20. Finns det någonting, tror du, som skulle göra det lättare att arbeta med hållbar 

stadsutveckling? 
21. Finns det några brister inom arbetet med hållbar stadsutveckling i Västermalms Strand?   

 

Intervjuguide, Oscar Månsson, Skanska  

Om Skanska och Oscars arbete 

1. Beskriv Skanska som bolag.  
2. Vilken är er roll i utvecklandet av nya bostadsprojekt? 
3. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

 

Västermalms Strand  

4. Hur skulle du beskriva Västermalms Strand? 
5. Vad gör Kungsholmen till en attraktiv plats att bygga bostadsområden på?  
6. Vad gör Västermalms Strand till ett attraktivt område att bo i?  
7. Hur passar Västermalms Strand in i din/ er bild av Stockholm? 
8. Vilken har Skanskas roll i utvecklandet av Västermalms Strand varit?  

Index har haft marken. 
9. Vilken är din roll i Projektet Västermalms Strand?  
10. Hur ser ert samarbete med kommunen och arkitekter ut? 
11. Hur har arbetet med projektet tillsammans med Index International AB sett ut? 
12. Vilka typer av boendeformer (bostadsrätter/ hyresrätter etc.) erbjuds i området?  

- Varför dessa boendeformer? 
13. Har det förekommit något medborgardeltagande i arbetet med projektet? 

 

Hållbar stadsutveckling  

14. Vad innebär hållbar stadsutveckling för dig/ er?  
15. Hur skulle du säga att en hållbar stad ser ut?  
16. Hur har Skanska arbetat för en hållbar stadsutveckling i arbetet med Västermalms Strand? 

Hur har en hållbar en hållbar stadsutveckling sett ut, utifrån ett ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv? 

- Har någon speciell teknik använts i utformandet/ byggandet?  
- Har man utformat området på något speciellt vis för de boendes sociala 

välmående? 
- Har ekonomisk hållbarhet tagits till hänsyn? 



37 

17. Anser du att det finns tydliga regler/ mål, som är satta på statlig nivå, för hur en hållbar 
stadsutveckling ska se ut? 

18. Hur ser arbetet med ett projekt som Västermalms Strand ut i förhållande till de lagar och 
mål (miljökvalitetsmål) som finns för hållbar stadsutveckling?  

19. Har det funnits några speciella program/ kvalitetsdokument gällande miljö i arbetet med 
projektet? 

- I sådant fall, hur har dessa program/ kvalitetsdokument utvärderats?  
20. Finns det någonting, tror du, som skulle göra det lättare att arbeta med hållbar 

stadsutveckling? 
 

Intervjuguide, Jonas Björkman, Bergkrantz Arkitekter 

Om Bergkrantz och Jonas arbete 

1. Beskriv Bergkrantz Arkitekter och vad det är ni arbetar med 
2. Vilken är er roll i utvecklandet av nya bostadsprojekt?  
3. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

 

Västermalms Strand  

4. Hur skulle du beskriva Västermalms Strand?  
5. Varför är Kungsholmen en attraktiv plats att bygga bostadsområden på? 
6. Vad skulle du säga gör Västermalms Strand till ett attraktivt område att bo i? 
7. Hur passar Västermalms Strand in i din/ er bild av Stockholm?  
8. Vad har Bergkrantz’s roll i utvecklandet av Västermalms Strand varit?  
9. Vilken är din roll i projektet?  
10. Hur har arbetet tillsammans med de andra aktörerna sett ut?   
11. Vilka typer av boendeformer erbjuds i området? Har förstått att det bara är bostadsrätter.  

- Har det någon betydelse för dess utformning? 
 

Hållbar stadsutveckling   

12. Vad innebär en hållbar stadsutveckling för dig?   
13. Hur ser en hållbar stad ut enligt dig? 
14. Vad kan ni som arkitekter göra för att verka för en hållbar stadsutveckling?  
15. Hur har Bergkrantz arbetat för en hållbar stadsutveckling i arbetet med Västermalms 

Strand? Hur skulle du säga att arbetet för en hållbar stadsutveckling sett ut, utifrån ett 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv?  

- Har något speciellt material används?  
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- Har man utformat området på något speciellt vis för de boendes sociala 
välmående?  

- Har ekonomisk hållbarhet tagits till hänsyn? 
16. Finns det tydliga regler/ mål på statlig nivå för hur byggnader ska utformas, för att nå en 

hållbar stadsutveckling?  
17. Hur ser arbetet med utformandet av Västermalms Strand ut i förhållande till de lagar och 

mål (miljökvalitetsmål) som finns för hållbar stadsutveckling?  
18. Har det funnits några speciella program/ kvalitetsdokument gällande miljö i arbetet med 

projektet? 
- I sådant fall, hur har dessa program/ kvalitetsdokument utvärderats? 

19. Finns det någonting, tror du, som skulle göra det lättare att arbeta med hållbar 
stadsutveckling? 

20. Finns det några brister inom arbetet med hållbar stadsutveckling i Västermalms Strand?   
 

Intervjuguide, Magnus Bäckström, Stockholms stad 

Kommunen och Magnus arbete  

1. Vad arbetar man med som ansvarig för planerings- och gestaltningsfrågor i Stockholm? 
2. Hur ser en vanligarbetsdag ut för dig? 
3. Hur har ert arbete på kommunen sett ut med utvecklandet av bostadsområdet på 

Hornsberg 10, som marknadsförts som Västermalms strand? 
 

Västermalms Strand 

4. Hur skulle du beskriva bostadsområdet på Hornsberg 10? Kv. Jublet & Välbehaget och 
det pågående byggprojektet Leendet.  

5. Det utvecklas ju väldigt mycket nu på Kungsholmen, vad skulle du säga gör 
Kungsholmen till ett attraktivt område att bygga bostäder på? 

6. Vad gör området på Hornsberg 10 till ett attraktivt område att bo på?  
7. Hur passar området in i din bild av Stockholm? 
8. Index International AB ägde marken först, hur har arbetet med området tillsammans med 

Index sett ut? 
9. Hur ser kommunens arbete med byggherren ut, Skanska? 
10. Jag har förstått att det på Kungsholmen är blandat med bostadsrätter och hyresrätter, men 

att det i området på Hornberg10 enbart är bostadsrätter. Vad är det som avgör om man i 
ett nytt bostadsområde ska bygga bostadsrätter eller hyresrätter?  
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Hållbar stadsutveckling 

11. Vad är enligt dig en hållbar stadsutveckling?  
12. När vi talade i telefon för någon vecka sedan så nämnde du att detta område ju inte är 

någon uttalad miljöstadsdel. Vad är det som avgör om ett projekt ska vara ett 
miljöprojekt? Varför har inte alla bostadsprojekt en uttalad miljösatsning?  

13. Enligt PBL ska planläggning ske ur en ekologisk, social och ekonomiskt hållbar 
synpunkt. Hur har man arbetat med det på Hornsberg 10? 

- En långsiktig god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt. 

- En från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
synpunkter 

- En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens  
- Är det någon aspekt som är lättare att ta hänsyn till? 

 
14. Har det funnits några särskilda kvalitetsdokument gällande miljö för Hornsberg 10?  
15. För områden där sådana kvalitetsdokument finns, hur utvärderas då dessa program?  
16. De mål som finns för hållbar utveckling, som de i PBL och Brundtlandrapporten till 

exempel är ju väldigt övergripande. Hur är det att jobba för en hållbar utveckling när 
målen är så tolkningsbara? 

17. Är det en fördel att miljömål är tolkningsbara, för att alla projekt ser olika ut, eller skulle 
det vara bra med tydligare regler kring vad som ska göras för att staden ska utvecklas 
hållbart? 

 
	  
	  


