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ABSTRACT 

Lundhammar, J. 2014. Miljöetik, hållbar utveckling och klimatfrågan: analys av Uppsala och Knivsta kommuns 

översiktsplaner. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   

 

Den här uppsatsens syfte är att i Uppsala och Knivsta kommuns översiktsplaner undersöka natursyn, hållbar 

utveckling och uppfattning om klimatfrågan. Den valda metoden för att besvara frågeställningen är en kvalitativ 

textanalys i form av en diskursanalys. För att kunna analysera översiktsplanerna har tre olika huvudkategorier 

skapats utifrån en inläsning och en avkodning av materialet: natursyn, stark respektive svag hållbar utveckling och 

klimatfrågan. Dessa kategorier tenderar att integreras med varandra. En ekocentrisk syn på naturen hänger till 

exempel ihop med en stark hållbar utveckling och möter klimatförändringarna med begränsning av växthusgaser 

som strategi.  

Synen på naturen i översiktsplanerna är något varierad och domineras av en antropocentrisk syn på naturen. 

I Uppsala kommuns översiktsplan är målet att minska klimatpåverkan genom tekniska miljöinnovationer, vilket 

tyder på en anpassning som strategi och en svag, möjligen med ansatser till en stark hållbar utveckling. Knivsta 

kommuns fördjupade översiktsplan poängterar behovet av att se naturens kapacitet som gränssättande för att skapa 

den sociala och ekonomiska utvecklingen, vilket är en av grundpelarna för en stark hållbar utveckling. Både 

anpassning och begränsning används som strategier.  
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1. INLEDNING 

 

Under många tusen år har människan organiserat sina bosättningar för att utveckla en central 

plats för handel, politik och ekonomisk administration. En stad är organiserad av människan för 

människan. Vi människor formar ett samspel mellan den fysiska miljön och samhället. Detta 

samspel har varierat under olika tidsperioder, vilket har fått olika konsekvenser. Idag bor mer 

än hälften av jordens befolkning i städer och det sker en ständig urbanisering (Sinclair, 2010). 

Samtidigt som städernas invånarantal ökar och stadens innerkärna förtätas ökar stadens yta i 

och med uppförande av byggnader och andra faciliteter för människan. Detta ställer stora krav 

på att staden ska vara hållbar.  

Klimatet påverkar oss människor men vi människor påverkar också klimatet. Vi har 

kommit till en punkt då klimatförändringen är den kanske största utmaningen för samhället, 

framtiden och mänskligheten. Hänsyn behöver tas till miljön i allt vi gör. Det handlar inte enbart 

om ett klimat i förändring utan även om en förändring av samhället och staden. 

Klimatförändringar sker på grund av bland annat för höga halter växthusgaser i atmosfären, 

vilket leder till en global uppvärmning som orsakar klimatförändring. Den internationella 

forskarpanelen IPCC är nu eniga om att det har mätts upp onaturligt höga halter av bland annat 

koldioxid och att de är skapade av människan. En orsak till ökad mängd utsläpp av växthusgaser 

är en ökad befolkning och att levnadsstandarden världen har höjts, vilket resulterar i en ökad 

användning av resurserna. Klimatförändringarna går att begränsa genom att bland annat minska 

koldioxidutsläppen (IPCC, 2014).   

Städerna och kommunerna står inför ett vägval; antingen möta klimatförändringarna i form 

av en anpassning eller genom mitigation. En anpassning handlar om att förutse de kommande 

hoten och bemöta dem. Mitigation innebär att begränsa och öka upptaget av utsläppen av 

växthusgaser (Gren, Elofsson & Lundblad, 2013, s 55). 

Det globala påverkar det lokala och tvärtom. Den globala och lokala klimatfrågan ska ses 

i relation till varandra snarare än som motsatser. De globala klimatfrågorna har benägenhet att 

fungera som ett ramverk för att sätta upp klimatmål. För att de ska vara uppnåeliga krävs att 

den enskilda individen, speciellt i västvärlden, tar ansvar för sitt handlande. Gustavsson (2009) 

påpekar att aktiviteter som skapar utsläpp av växthusgaser sker lokalt men att påverkan sker på 

en global nivå.  Samtidigt skapas lokala problem av den globala uppvärmningen. 

Vilken syn som finns på naturen har en avgörande roll för framtiden. Utifrån ett miljöetiskt 

perspektiv kan synen på naturen hos olika individer, grupper eller sammanhang delas in i olika 

kategorier. Synen kan vara sådan att naturen anses finnas till för människan, för alla levande 

varelser eller för hela ekosystemet. Beroende på vilken syn som finns på naturen är vägen till 

hållbar utveckling olika. För att konkretisera begreppet hållbar utveckling används definitionen 

stark respektive svag hållbar utveckling i uppsatsen. Likheterna mellan begreppen är att de 

består av tre olika sfärer: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala. Det som skiljer 

begreppen stark respektive svag hållbar utveckling åt är vägen till att uppnå hållbar utveckling 

(Laine, 2005, s. 397). Är det naturen som sätter gränser och ger förutsättningar är det fråga om 

en stark hållbar utveckling. En svag hållbar utveckling karakteriseras istället av att de olika 

sfärerna kan öka på bekostnad av varandra så länge det totala värdet i samhället inte minskar 

(Gulliksson & Holmgren, 2011, s. 13). 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Den här studien handlar om städer och dess uppbyggnad. Städer är genom den tilltagande 

urbaniseringen ett allt mer betydelsefullt område att studera. För att kunna studera städers 

utveckling och uppbyggnad kommer studien utgå ifrån kommunens översiktsplan. 

Översiktsplanen har till uppgift att skapa strategier hur kommunen och städer inom kommunen 

ska utvecklas för att minska de negativa konsekvenser som kommunen och städerna inom 

kommunen kan utsättas för (SOU 2007, s. 619). Uppsatsens syfte är att undersöka hur begreppet 

hållbar utveckling används i översiktsplanerna för Uppsala och Knivsta kommun. Vilken 

natursyn översiktsplanerna har spelar en viktig roll för att belysa den hållbara utvecklingen och 

för att kunna avgöra vilka strategier Uppsala och Knivsta kommuns översiktsplaner väljer att 

använda för att möta klimatförändringarna.  

Frågeställningarna är: 

 

 Vilken natursyn uppvisas i Uppsala och Knivsta kommuns översiktsplaner utifrån 

ett miljöetiskt perspektiv? 

 Ger Uppsala och Knivsta kommuns översiktsplaner uttryck för en svag eller stark 

hållbar utveckling?  

 Vilka strategier använder Uppsala och Knivsta kommun för att möta 

klimatförändringarna? 

 

1.2 Avgränsning 

Jag kommer att endast studera Uppsala kommuns översiktsplan del 1 och 2 från år 2010 

samt Knivsta kommuns fördjupade översiktsplan från år 2012. Där undersöks hur 

översiktsplanerna beskriver hållbar utveckling utifrån ett miljöetiskt perspektiv, samt vilka 

strategier Uppsala och Knivsta kommun använder sig av för att möta klimatutmaningen 

och skapa hållbar utveckling. Inom miljöetiken ligger fokus på relationer mellan människa 

och naturen samt natursynen. Analysen utgår även från relationer mellan natursyn, hållbar 

utveckling och klimatstrategier i översiktsplanerna.  

 

1.3 Disposition 

Det första kapitlet i uppsatsen består av inledning, syfte och frågeställning, därefter presenteras 

studiens bakgrund efter det första inledande kapitlet. Bakgrunden ger en förståelse för Uppsalas 

och Knivstas roll i en globaliserad värld; det vill säga hur det som sker i världen påverkar 

Uppsala och Knivsta och tvärtom. Efterföljande avsnitt består av teorin som ligger till grund 

för studien. Först behandlas teorin om hållbar utveckling och därefter teorier om 

klimatstrategier samt det miljöetiska perspektivets innebörd. I den nästföljande delen 

presenteras metoden och analysverktyget. Där redogörs för tillvägagångssättet för resultat och 

analys. Metodavsnittet följs av att studiens resultat presenteras och analyseras. Slutligen 

diskuteras studiens resultat. 
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2. BAKGRUND 

 

Det finns alltid en svårighet att förutspå framtiden men det går att få en glimt av den utifrån den 

kunskapen som finns idag som kan hjälpa oss att skapa modeller och ge oss prognoser. 

Klimatförändringarnas konsekvenser i städer är många. Länsstyrelsen (2012) tar upp 

översvämningar som exempel. En stor del av städer består av hårda markytor vilket för med sig 

färre ytor som kan infiltreras av dagvatten. Det betyder att en större del av dagvatten under till 

exempel ett skyfall kan komma att samlas vid vissa områden, vilket bidrar till bland annat en 

ökad risk för översvämningar som i sin tur ökar risken för mögel och mer omfattande underhåll 

av byggnader.  Även tillgången till rent vatten kan påverkas eftersom regnvatten kan blandas 

med dagvattnet. Övergripande står städer inför hot från naturen som översvämningar, erosion, 

skred, ras och skyfall. Detta är enbart några scenarier som forskare och andra utredare ser idag 

och som beräknas ske med större utbredning i framtiden (Länsstyrelsen, 2012, s. 26). Samhället 

är utformat efter dagens klimat och det kommer att bli en utmaning att anpassa 

samhällsstrukturen till klimatförändringarna och skapa en hållbar utveckling. 

Klimatförändringarna beror till huvudsaklig del på uppsläpp som människan producerat 

genom historien. Idag är utsläppen högre än någonsin tidigare. Att klimatförändringen sker just 

nu är på grund av en fördröjning av effekten utav utsläppen. Vilken klimatförändring som blir 

i framtiden beror på om vi lyckas minska mängden utsläpp som sker idag (SOU:2007:60, 

s.158). 

För att få en förståelse för hur världen, Uppsala och Knivsta förändras och kommer att 

förändras följer nu en kort sammanfattning i rapportform av klimatförändringarna i världen 

samt för Uppsala län. Detta är även en bakgrund -till och en beskrivning av vilka miljömässiga 

utmaningar Uppsala och Knivsta kommun har och kommer att behöva tampas med i ett globalt 

sammanhang.  

 

2.1 Klimatanalys i världen 

IPCC är en samling forskare som producerar en sammanställning av aktuell forskning på 

klimatet och försöker skapa en grundlig förståelse för klimatsystemet. 

 Mellan år 1880 till 2012 har den globala medeltemperaturen ökat med i genomsnitt 0,85 

grader.  De tre senaste decennierna har haft en värmeperiod som inte går att jämföra med något 

annat sedan år 1400. I samband med en stigande temperatur i atmosfären har havstemperaturen 

stigit med 0,11 grader i det översta lagret. På grund av den stigande temperaturen har inlandsisar 

och glaciärer börja smälta. Detta gör i sin tur att havsnivån stiger globalt. Havsnivån har hittills 

stigit med 0,19 m sen år 1901. På norra halvklotet har nederbörden och intensiteten av 

nederbörd ökat. Mängden koldioxid, metan och lustgas har aldrig vart högre de senaste 800 000 

åren. Detta kan forskare säkerställa genom att mäta atmosfärens sammansättning i isborrskärnor 

(IPCC, 2012). 

 I IPCC-rapporten har forskare tagit fram olika framtida klimatscenarion; RCP 

(Representative Concentration Pathways). De olika scenariona grundar sig på olika mängd 

utsläpp av växthusgaser i relation till i vilken takt de kommer att minska eller öka. RCP har 

ingen politisk agenda utan ska enbart ge konkret och vetenskapligt grundad fakta över vad som 

händer och kommer att hända (IPCC, 2012). 
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Effekterna som följer varierar utifrån framtida scenarier. Forskarna har utgått från att 

utsläppen antingen kan minska, hålla samma takt som idag eller öka när de har försökt förutspå 

hur klimatet och världen kommer att påverkas (IPCC, 2012).  

 

2.2 Klimatanalys av Uppsala län 

I klimatanalysen för Uppsala län ingår åtta olika kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, 

Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. Klimatförändringarna beskrivs utifrån hela länet. 

Uppvärmningen i Uppsala förväntas bli större än det globala genomsnittet (SOU: 2007, s.158). 

Detta eftersom effekterna nära en pol blir större än vid ekvatorn. 

Länsstyrelsens klimatanalys grundar sig på internationell klimatforskning: IPCC:s och 

SMHI:s data över klimatet i Sverige. Det finns en osäkerhet kring hur och i vilken takt 

klimatförändringarna kommer att ske och därför finns det även för Uppsala län flera olika 

scenarion för detta och hur det kommer att påverka länet (Persson m.fl., 2012, s. 1-2,).  

Syftet med klimatanalysen för Uppsala län är att klargöra vilka konsekvenserna är och blir 

av klimatförändringarna med fokus på temperatur och nederbörd till slutet av detta sekel, år 

2100 (Persson m.fl., 2012, s. 9). En klimatanalys ska belysa dessa områden, beskriva möjlighet 

till åtgärder och kunna precisera dessa. Den fysiska planeringen i kommunen har en viktig roll 

för klimatarbetet (Länsstyrelsen, 2012, s. 10). 

Klimatet i Uppsala län beror till huvudsaklig del på avståndet till havet. Temperatur och 

nederbörd skiljer sig inte så mycket åt i och med att länet har små höjdskillnader. De 

förändringar som förväntas att ske i Uppsala län i stort från idag till år 2100 är: 

 

 Ökad temperatur. 

 Ökad nederbörd under vinterhalvåret och en ökad variation av intensiv nederbörd under 

sommarhalvåret. 

 Minskat snötäcke på grund av ett varmare klimat. 

 Vattenflödesvariation. Det kommer att bli större vattenflöden under vinterhalvåret och 

minskat under sommarhalvåret. 

 Landhöjningen kommer i relation till havsnivåhöjningen vara lägre (Persson m.fl., 

2012). 

 

Dessa förändringar är något som förväntas ske generellt i hela Sverige. Klimatförändringen 

kommer lokalt att ha både positiva och negativa effekter. Konsekvenserna av en 

temperaturhöjning, ökad nederbörd och en ökad variation i klimatet är bland annat att 

klimatzonen kommer att skifta uppåt i landet. Detta gör att Uppsala län kommer ha en längre 

odlingssäsong (Länsstyrelsen, 2012, s. 16). Den ökade variationen i klimatet ställer högre krav 

på samhället och människan. Det kommer att vara en ökad risk för översvämning, erosion, ras 

och skred. Ett varmare klimat ökar också risken för mer intensiv nederbörd (Länsstyrelsen, 

2012, s. 17).  
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3. TEORI 

 

3.1 Miljöetik 

Under Riokonferensen år 1992 antogs Agenda 21 och ögon öppnades för den globala 

miljöproblematiken och att naturens resurser inte är oändliga (Gulliksson & Holmgren, 2011, 

s. 23; Cornell & Söderberg, 2005). 

Miljöetik växte fram genom en ökad medvetenhet av den globala miljöproblematiken 

(Kronlid, 2005, s. 13). För att förstå miljöproblem måste de ses i relation till vad miljö är och 

vilken relation samhället och miljön har till varandra. Dessutom menar Lidskog & Sundqvist 

(2011) att man måste komma till insikt om att miljöproblem uppkommer i samhället och 

lösningar också finns i samhället.  

För att förstå innebörden av miljöetik kan det vara fördelaktigt att dela upp ordet i två delar; 

miljö och etik. Begreppet miljö har ett flertal olika definitioner och ses av många som en 

synonym till ordet omgivning (Collin, 2010, s.74). Begreppet miljö kan enligt Banerjee (2003) 

uppfattas som någonting hanterbart; en sorts tämjd natur. Motsatsen till begreppet miljö är 

naturen, vilken som begrepp kan ses som något orört, ohämmat och hotande. Stenmark (2000) 

menar att natursynen inte ska ses som separat från människan utan människan är intrigerad i 

naturen. Stenmarks definition av natursyn är: … ”natursyn” avse i första hand en individs, en 

gupps eller samhällets uppfattningar om naturens beskaffenheter och struktur. (Stenmark, 

2000: 25)  

Det innebär att naturen inte ska ses som något statiskt och förutsägbart. I uppsatsen kommer 

denna definition av natursyn att användas (Ibid). 

Kronlid (2005) hävdar att etik tenderar att ses som en synonym till moral. Moral syftar till 

människors handlande; det vill säga att moralen träder fram när en person eller en grupps moral 

visar vad den gör eller inte gör. Etik handlar om den tankemässiga reflektionen av moralen. För 

att få en förståelse för vad miljöetik innebär bör det tas i beaktande att det finns en skillnad 

mellan miljöetik och miljömoral. Miljöetik handlar om värderingar och attityder som kommer 

till uttryck genom miljömoralen; handlingar och livsstilens påverkan på miljön (Stenmark, 

2000, s.20). Lidskog & Sundqvist (2011) menar att miljöetiken handlar om hur vi utarbetar och 

skapar samhället. Det vill säga vilka värderingar som finns och vad det är som gynnas. I grund 

och botten handlar det om hur människan tänker, värderar och handlar. Miljöetikens teori 

identifierar, preciserar och hänvisar människors moral gentemot miljön genom att fråga sig om 

människan har eller inte har moraliska förpliktelser till naturen, levande varelser och ekosystem.  

Stenmark (2000) menar att ett miljöetiskt perspektiv försöker förstå och förklara 

innebörden och konsekvensen av vårt handlande och vår livsstil i förhållande till miljön, samt 

att alla människor har en miljömoral, antingen medvetet eller omedvetet. Det är dock ett fåtal 

som har en miljöetik (Stenmark, 2000, s. 20-21; Kronlid, 2005, s.13 & 26). I den här uppsatsen 

kommer jag att använda mig av Stenmarks (2000) definition av miljöetik som lyder: … det 

systematiska och kritiska studiet av det värderingsmässiga ställningstagandet som (medvetet 

eller omedvetet) styr människors sätt att förhålla sig. (Stenmark, 2000, s.21). Stenmark (2000) 

menar att i detta ligger fokus på relationen mellan människan och naturen; hur de förhåller sig 

till varandra. Detta förhållande till naturen kan te sig på olika vis. Människan kan se naturens 

värde på olika sätt: 
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 Det instrumentella värdet syftar till att objektet, i detta fall naturen, är ett medel för att 

uppnå något annat som innehar ett egenvärde.  

 Egenvärde betyder att naturen av människan tillskrivs ett värde oberoende av 

människans nytta av den. Det vill säga att naturen har ett värde i sig själv.  

 Det inneboende värdet innebär att naturen innehar ett egenvärde utan att vara värderad 

av människan (Stenmark, 2000, s.40-43). 

 

3.2 Miljöetikens perspektiv 

När en text ska analyseras utifrån ett miljöetiskt perspektiv kan texten anses utgå ifrån något av 

tre olika synsätt inom miljöetiken som tar sin utgångspunkt i natursyn, människans relation till 

naturen samt vad som anses ha ett värde. Det handlar om maktförhållandet som finns mellan 

människan och naturen. De tre olika synsätten är: 

 

 Antropocentriskt perspektiv 

 Biocentriskt perspektiv 

 Ekocentriskt perspektiv  

 

Den renodlade antropocentriska miljöetiken ser naturen endast som innehavandes ett materiellt 

värde, samt som att inneha resurser för att uppnå ett annat värde. Antropocentriska perspektivet 

är som namnet antyder ett människocentrerat perspektiv. I detta synsätt är människan 

överordnad och står utanför systemet. Fokus ligger på att tämja, kontrollera och använda 

naturen till människans fördel och åstadkomma en god ekonomisk tillväxt. Naturresurserna ses 

som oändliga och tekniska innovationer ska öka produktionen och/eller vara utvägen om 

naturresursen börjar sina (Stenmark, 2000, s. 45-46, Kronlid, 2005, s.192). Detta gör att naturen 

ges ett instrumentellt värde. 

En miljöetik som innefattar allt levande kallas för biocentrismen. Fokus här ligger på att 

alla levande varelser såväl djur som växter har ett egenvärde och/eller är moraliskt 

betydelsefulla; det vill säga att allt liv har ett värde men inte nödvändigtvis samma värde 

(Kronlid, 2005, s.192, Stenmark, 2000, s.83). Människans relation till naturen är således en 

anpassning till den.  

En miljöetik där ekosystem, arter och natur har ett egenvärde kallas ekocentrism. Det 

centrala i ekocentrism är att se helheten. Det vill säga att ekosystemen, arter och naturen i sig 

har ett egenvärde (Kronlid, 2005, s. 192).  Ett ekosystem är den miljö i vilken en viss näringsväv 

finns. Människans agerande ska i ett ekocentriskt synsätt verka för att upprätthålla ekosystemen 

och minska de negativa effekterna på dem. Skillnaderna mellan antropocentrism, biocentrism 

och ekocentrism beskrivs i Tabell 1. 
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 Antropocentrism Biocentrism Ekocentrism 

Natursyn 

 

Instrumentellt värde  Egenvärde Egenvärde 

Människans 

relation till 

naturen 

Människan är överordnad och 

står utanför systemet. Kan 

kontrollera naturen. 

Människan är en 

del av systemet. 

Människan är en 

del av systemet 

och ska ta hänsyn 

till ekosystemet. 

Vad som har ett 

värde 

Människor Allt levande Ekosystemet 

 

Tabell 1: Miljöetikens perspektiv. Källa: Egenbearbetning av Stenmark, 2000: 30ff., 186ff. 

 

3.3 Hållbar utveckling 

För att kunna besvara min frågeställning måste hållbar utveckling definieras för att tydliggöra 

för läsaren hur begreppet kommer att användas i analysen. Först kommer den mest 

framträdande definitionen att presenteras för att senare avslutas med en beskrivning av hållbar 

utveckling som antingen svag eller stark.  

Trots att det finns ett flertal olika definitioner av hållbar utveckling är 

Brundtlandsrapportens definition från år 1987 den som är mest dominerande (Banerjee, 2003, 

s. 151). Kommissionen fick i uppdrag att skapa långsiktiga strategier för de miljömässiga och 

ekonomiska aspekterna (Lidskog & Sungqvist, 2011, s.15). Begreppet hållbar utveckling lyftes 

då upp på en internationell agenda och blev en global angelägenhet Detta skapade en global 

medvetenhet om miljöproblemen, vilken lyftes utifrån kopplingen mellan det ekologiska, 

sociala och ekonomiska (Wärneryd, 2002, s.27). Definitionen av hållbar utveckling i 

Brundtland rapporten är: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (WCED, 1987, s.43). Det 

handlar om att förbättra levnadsstandarden idag, samtidigt som kommande generationer ska ha 

samma möjligheter till det. Denna definition utgår ifrån att det sociala, ekologiska och 

ekonomiska är tre olika sfärer som ska integreras med varandra. När de sfärerna tar hänsyn till 

varandra uppstår hållbar utveckling. Detta är en förändring från 60- och 70-talet, då det 

ekonomiska och ekologiska stod mot varandra (Lidskog & Sundqvist, 2001, s. 16). I realiteten 

tenderar dock den ekonomiska tillväxten vara det primära. Det leder till att den ekologiska och 

sociala sfärerna kommer i skymundan av den ekonomiska sfären (Cornell & Söderberg, 2005, 

s. 28). Kritiken mot begreppet är att det är diffust och brett, vilket kan göra att det tappar sin 

innebörd. Andra menar att begreppet behöver vara brett och diffust på grund av 

miljöproblemens problematik (Cronell & Söderberg, 2005, s. 32). 

Banerjee (2003) menar att definitionen av hållbar utveckling som försöker förena de 

miljömässiga aspekterna med det ekonomiska är motsägelsefulla. Det beror på att hållbar 

utveckling försöker förena olika sfärer som går i strid mot varandra. Vidare menar han att 

hållbar utveckling ofta kritiseras för att utgå ifrån västerländska måttstockar och synsätt som 

präglas av postkoloniala strukturer på miljöproblematiken. I och med den allt mer globaliserade 

världen vi lever i påverkas andra delar av världen av den livsstilen vi har här i Sverige och 

västvärlden. Banerjee (2003) hävdar att den globala miljörörelsen har en tendens att vara fast i 
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en västerländsk kultur och ekonomi. De fattiga ländernas naturresurser blir ofta exploaterade 

för att få loss så mycket pengar som möjligt på grund av skulder till västvärlden som ska betalas 

tillbaka i en snabb takt. Detta tenderar att också hämma utvecklingen på grund av de hårda 

åtstramningsåtgärderna som följer. Västvärlden kan fortsätta ha en hög levnadsstandard på 

bekostnad av de fattiga länderna.  Detta leder också till att det skapas en ojämn fördelning 

mellan utsläppen av miljöföroreningar och miljöskydd (Banerjee, 2003, s. 157-158). Cox 

(2002) menar att fokus på hållbar utveckling varierar beroende på var i världen man befinner 

sig. I västvärlden tenderar gröna frågor som koldioxidutsläpp och konsumtion vara de som är i 

fokus för att uppnå hållbar utveckling. Utvecklingsländer har ofta istället ett fokus på de så 

kallade bruna frågorna; det vill säga avloppssystem och avfallshantering. 

 

3.4 Stark respektive svag hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett begrepp som har blivit allt mer populärt, både bland allmänheten och 

inom forskarvärlden (Hediger, 1999, s. 1122). Trots det råder en förvirring kring begreppet. Det 

kan bero på att det finns ett flertal olika tolkningar av vad begreppet innebär. Det leder till att 

det skapas olika paradigm, filosofiska och etiska tolkningar av hållbar utveckling (Ibid). 

Brundtlandsrapportens definition av hållbar utveckling är en beskrivning av hållbar utveckling 

som inte kan användas som ett verktyg för att mäta hållbar utveckling. Istället används 

begreppen svag och stark hållbar utveckling för detta (Ibid). Det som dessa begrepp har 

gemensamt är att de utgår ifrån de ekologiska, ekonomiska och sociala sfärerna som oskiljbara. 

Det som skiljer dem från varandra är vägen till en hållbar utveckling (Laine, 2005, s. 397).  

Enligt Gulliksson & Holmgren (2011) går det även tydligt att se skillnaderna mellan stark 

och svag hållbar utveckling genom att studera olika synsätt på kapitalen som preciseras nedan. 

Gulliksson & Holmgren (2011) menar att det finns fyra olika kapital som samverkar inom 

hållbar utveckling:  

 

 Naturkapital- naturresurser, icke förnyelsebara resurser och ekosystemtjänster som 

till exempel luften. 

 Realkapital- allt som tillverkas, som till exempel bilar, byggnader etc. 

 Humankapital- människors utbildning, talanger, kompetenser och kunskap. 

 Socialt kapital- summan av samhällets kapital som institutioner och kulturella 

uttryck; till exempel skolsystemet eller människors tilltro till samhället. 

 

Författarna menar att det går att se skillnad mellan svag och stark beroende på respektive synsätt 

på kapitalen. Svag hållbar utveckling handlar om att summan av alla kapital inte får minska. I 

en svag hållbar utveckling är det möjligt att kunna tillverka produkter av naturkapitalen. Det är 

då endast omvandlat till ett annat kapital. Summan av kapitalen är densamma. Stark hållbar 

utveckling handlar om att naturkapital inte får minska. Det handlar att värna om- och ta tillvara 

på naturresurserna och naturens kapacitet (Gulliksson & Holmgren, 2011, s.13). 

I en stark hållbar utveckling ses den ekologiska sfären som det primära. Det finns en 

hierarki mellan de olika sfärerna. Det är den ekologiska sfären som sätter gränserna för vad som 

är möjligt socialt och ekonomiskt. Människan ska inte försöka tämja naturen utan målet är att 

leva i harmoni med den och vara en del av själva systemet (Laine, 2005, s. 397; Hediger, 1999, 
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s. 1125). Principen handlar om att naturkapitalen inte får minska för att miljökvalitén ska 

skyddas och bevaras över tid. Ett sätt att uppnå detta är enligt Hediger (1999) genom att 

investera i miljötekniska innovationer, det humana kapitalet och de sociala aspekterna. Det kan 

motivera den enskilda individen till att främja det ekologiska, vilket kan leda till att även 

beslutsfattare lägger allt större vikt vid detta (Hediger, 1999, s. 1128). 

En förändring av staden utifrån en stark hållbarhetssyn är att det ska ske en transformation, 

vilket betyder att samhället ska förändras från grunden. De livsmönster vi människor till största 

delen i västvärlden har är inte hållbara. Vi måste begränsa utsläppen och dess påverkan på 

jordklotet (Laine, 2005, s. 397). För att det ska vara möjligt krävs politiska styrmedel som 

minskar exploateringen av naturresurserna (Kronlid, 2005, s.25). Ekblom (2012) menar att vi 

människor överutnyttjar naturresurserna. Det som sker idag påminner om det som skedde på 

Påskön. De använde naturresurserna på ett ohållbart sätt vilket så småningom resulterade i en 

massdöd (Ekblom, 2012, s. 54). 

Den svaga hållbara utvecklingen utgår i likhet med stark hållbar utveckling ifrån att de 

ekonomiska, ekologiska och sociala sfärerna ska integreras med varandra för att uppnå hållbar 

utveckling. Skillnaden är att den totala summan av kapitalen inte får minska. Hediger (1999) 

sammanfattar innebörden av svag hållbar utveckling; 

 

In other words, the environment, or an ecosystem can be said to be considered as sacred capital (Taylor, 

1996). In contrast, under the weak sustainability criterion, there exist possible trade-offs between economic 

activities and the overall quality of the environment. This implies an economic value principle which is 

based on a total system perspective. It is usefully conceptualised in terms of a social value, or social 

preference function. (Hediger, 1999, s. 1127) 

 

Där menas att hållbar utveckling inte är möjlig på bekostnad av någon av de tre sfärerna 

(Hediger, 1999).  Den ekonomiska tillväxten är det dominerande målet för samhället i en svag 

hållbar utveckling, då en kompromiss mellan de olika sfärerna är möjlig (Laine, 2005, s. 398; 

Hediger, 1999, s. 1127). Svag hållbar utveckling definieras utifrån det totala värdet av den 

ekonomiska verksamheten och miljökvalitén. Det ska inte finnas något skydd som kan 

förhindra den ekonomiska tillväxten. Svag hållbar utveckling har en syn på naturresurser som 

ett instrumentellt värde, där naturen ses som en resurs för att uppnå ett annat objekt (Hediger, 

1999, s. 1124; Laine, 2005, s. 398; Banerjee 2003, s.143). Laine (2005) menar att de flesta 

städerna idag väljer att bemöta klimatförändringen utifrån en svag hållbar utveckling. Hediger 

(1999) hävdar att en svag hållbar utveckling inte är tillräcklig utan kan kopplas ihop med 

miljöförstöring. Ekosystemen finns inte med i beräkningen och kan ta skada av en svag hållbar 

utveckling (Hediger, 1999, s. 1128). Skillnaderna mellan svag och stark hållbar utveckling visas 

i Tabell 2. 

Utöver stark och svag hållbarhet finns det även mycket stark hållbar utveckling. I en 

mycket stark hållbar utveckling ska antalet människor bli färre och ingen tillväxt ska ske på ett 

naturligt sätt (Hediger, 1999, s. 1123).  
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 Samspelet mellan de 

ekologiska, sociala 

och ekonomiska 

sfärerna 

Synen på kapitalen Synen på naturen  

Stark hållbar 

utveckling 

Hierarki, där den 

ekologiska sfären är 

det primära. 

 

Naturkapitalet får 

inte minska. 

Har ett egenvärde 

Svag hållbar 

utveckling  

De olika sfärerna är 

likvärdiga. 

Den totala summan 

av alla kapital får 

inte minska. 

Har ett instrumentellt 

värde 

Tabell 2: Definition av stark och svag hållbar utveckling. källa: Egen bearbetad utifrån Hediger (1999) 

och Laine (2005) 

 

3.5 Strategier för att möta klimatförändringarna. 

Klimatförändringarna sker på grund av människans utsläpp av växthusgaser. Genom att göra 

analyser över samhällets sårbarheter går det att förbereda sig för dessa (IPCC, 2013). Två 

strategier för att angripa klimatförändringarna är anpassning och mitigation. Klimatanpassning 

handlar om att anpassa sig efter dagens och framtidens klimat för att minska de negativa 

konsekvenserna som förväntas bli i och med en klimatförändring. Anpassning sker efter de 

förutsättningar som finns, det vill säga att bygga, konstruera och planera utifrån de hot som 

klimatförändringarna förväntas bli (IPCC, 2014). Genom att göra en medveten stadsplanering 

går det att minska samhällets sårbarheter. Att klimatanpassa innebär bland annat att försöka 

förutse hoten och klimatförändringarnas konsekvenser (SOU:2007: 60).  

Klimatanpassningen måste ses ur sin specifika kontext och samtidigt ha ett helhetsperspektiv 

för den ska bli lyckad (Biesbroek, 2009, s 231). För att kunna åstadkomma en klimatanpassning 

krävs en helhetssyn och ett samarbete mellan olika aktörer. Plan- och bygglagen (PBL) och 

miljöbanken (MB) är ramverk för den fysiska planeringen (Länsstyrelsen, 2012, s. 11). 

Biesbroek (2009) menar att det inte finns någon universell lösning för hur städer ska kunna 

möta klimatförändringarna. Städerna måste hitta egna strategier utifrån de förutsättningar som 

finns (Ibid). Vi människor idag skapar ett samhälle i tron på att minska klimatpåverkan men i 

själva verket är den ofta endast förflyttad någon annanstans, vilket leder till att 

alternativkostnaderna blir högre och att det blir en ojämnare fördelning av utsläppen (Barnett 

& O’Neill, 2010).  

Den andra strategin för att möta klimatförändringarna är mitigation. Denna strategi handlar 

om att begränsa utsläppen av växthusgaser samtidigt som upptaget av växthusgaserna ska öka. 

Då upptaget av koldioxid sker av den befintliga växtligheten och den växande genom att binda 

koldioxiden. Det bildas då en kolsänka (Gren, Elofsson & Lundblad, 2013, s 55). På detta sätt 

kan klimatförändringarna stabiliseras. Vi människor kan göra en effektiv skillnad i 

klimatförändringen genom att ändra de ekonomiska mönstren som i sin tur påverkar livsstilen. 

Det kan vara investeringar som varar under flera årtionden framöver vilket kan ge en bestående 

inverkan på klimatförändringen och människorna (Balaban & Puppim de Oliveira 2014). Ett 

annat sätt att minska utsläppen är att använda sig av miljötekniska innovationer. Bilen är ett 
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exempel på något som vi utvecklat till att bli mer effektiv ur miljösynpunkt (Ekblom, 2012, s. 

59). Sambandet mellan miljötekniska innovationer och minskad miljöbelastning är starkt 

(IPCC, 2014).  

Skillnaden mellan anpassning och mitigation är att anpassning utgår ifrån effekterna och 

mitigation utgår ifrån orsaken till klimatförändringen (IPCC, 2013). En annan skillnad är på 

vilken nivå de olika strategierna sker. Anpassningsåtgärder sker ofta lokalt medan begränsning 

av utsläppsminskning brukar vara på nationell och/eller internationell nivå (Biesbroek, 2009, s 

231).  

Swart & Raes (2011) föreslår olika sätt för att utveckla strategier för klimatanpassning och 

klimatbegränsning. Den första strategin är att kunna identifiera problembilden och skapa 

strategier för att minska växthusgaserna. Den andra handlar om att göra verktyg för att förbättra 

insatserna. Det tredje är att skapa forum på institutionella nivåer på internationell och nationell 

nivå som hanterar miljöproblemen. Det krävs en integrering på alla nivåer för att kunna 

handskas med klimatproblemen (Swart & Raes, 2011). 

 

4. METOD  

 

I detta avsnitt kommer metod för datainsamling och analys presenteras. Därefter presenteras 

och motiveras valet av material.  

 

4.1 Diskursanalys  

För att kunna besvara frågeställningarna används en diskursanalys. Kvalitativ metod används 

för att försöka få fram en verklighet bakom texten och söka efter det underliggande, förklarande 

och för att få en förståelse för attityder, idéer och handlande på djupet. Det är då inte intressant 

att försöka komma underfund med vad texten försöker förmedla ordagrant (Bryman, 2011, s. 

476). Denna metod bygger till stora delar på Foucaults idéer och teorier om makt (Bryman, 

2011, s. 483). Merete (2007) använder Foucault för att beskriva hur diskurs kan ses: … som 

praktiska handlingar som systematiskt formar det objekt som de talar om (Merete, 2007, s. 

169). 

Diskurs handlar enligt Esaiasson (2007) om ett visst sätt att tänka och handla i ett visst 

sammanhang, där verkligheten formas av eller kommer till uttryck i språket. Det fokuseras på 

att se helheten i ett visst sammanhang utifrån ett visst perspektiv. I en diskursanalys har språket 

en avgörande roll och ordvalet i texten har en stor betydelse.  Det handlar om att studera texten 

på detaljnivå där frekvensen av orden inte är det primära. Att räkna ord kan däremot ha en 

förtydligande funktion för textens innehåll. En diskursanalys går ut på att skapa och hitta den 

kontextuella förståelsen för texten utifrån sitt specifika sammanhang (Esaiasson, 2007, s. 238-

239). I en diskursanalys börjar man med att kritiskt läsa texten ut ett normativt perspektiv för 

att synliggöra maktförhållanden. För att diskursanalysen ska vara fruktbar krävs det att den 

grundar sig i en teoretisk utgångpunkt (Merete, 2007, s. 178). 

 

4.2 Analysverktyg 

Jag använder mig av Säfströms (1999, s. 242- 243) metod för att analysera materialet: 
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1. Inläsning av det valda materialet och sökande till tema och kategoriseringar; i det 

här fallet Uppsala och Knivsta kommuns översiktsplaner utifrån syfte och 

frågeställning.  

2. Utläsning av materialet: En avkodning av materialet utifrån valda kategoriseringar 

eller huvudteman. Avkodningen gjordes vid ett flertal tillfällen för att säkerställa 

eventuella missar i avkodningen. Varje enskild kategorisering avkodades ett efter 

ett, för att sedan sätta empirin i relation till teorin.  

Analysverktygen är skapade i likhet med Nerdals (2014) analysmetod och går ut på att 

kategorisera och hitta teman i texten. Kategorierna har skapats efter att en inläsning av 

materialet har gjorts. De tre kategorierna är: 

 

 Natursyn 

 Stark respektive svag hållbar utveckling 

 Klimatfrågan 

 

För att forskningen ska ge fruktbara resultat ska det ställas preciserade frågor till texten. Dessa 

utgör själva byggstenarna för undersökningen (Esaiasson, 2007, s. 243). 

De frågor som ställs till texten är: 

 

 Hur är natursynen och vilket förhållningssätt intas? 

 Vilken är synen på naturkapital, realkapital, humankapital och socialt kapital? 

 Hur interagerar de ekologiska, sociala och ekonomiska sfärerna med varandra för att 

uppnå hållbar utveckling? 

 Vilken strategi väljer översiktsplanerna att utgå ifrån; anpassning eller mitigation? 

 Hur ser översiktsplanerna på klimatförändringen? 

 

För att synliggöra hur mycket begreppen hållbar utveckling, natursyn och klimatfrågan 

genomsyrar översiktsplanerna är antalen av dessa ord eller underförstådda ord räknade. Det 

noteras också i vilken kontext orden befinner sig och vilken relation de har till varandra. 

Uppsatsens analysschema åskådliggörs i Figur 1.   
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Figur 1: De tre olika huvudteman och analysverktyg. Källa: Egen bearbetning av Nerdals (2014) 

struktur av analysmetoden. 

 

För att underlätta tolkningen av texten bör forskaren förstå i vilket sammanhang och i vilken 

kultur texten är skapad för att i ett senare läge kunna sätta den i ett annat sammanhang med 

andra premisser, det vill säga att texten är i relation till en teori eller ett perspektiv (Säfström, 

1999, s. 241). I den här studien är det valda empiriska materialet översiktsplanerna från Uppsala 

och Knivsta kommun. Översiktsplanerna är politiska dokument som har verkställts genom 

beslut i kommunfullmäktige. Beroende på kommunfullmäktiges politiska sammansättning kan 

syfte och mål variera med planerna. 

 

4.3 Kritik mot metoden 

En kritik som ofta riktas mot den kvalitativa metoden är att den inte är tillräckligt transparent; 

det vill säga att det kan finnas en risk att forskaren är subjektiv och påverkar undersökningen.  

Detta går att undvika genom en tydlighet för läsaren hur undersökningen har gått till och 

redovisning av besluten som görs i samband med analysen (Merete, 2007, s. 88-89).  Det 

viktigaste är att forskaren är medveten om sin subjektiva roll och gör medvetna och motiverade 

val. Detta är en subjektiv undersökning där mina egna värderingar kan påverka. I en textanalys 

kan det finnas tendenser till att texten övertolkas på grund av den subjektiva synen (Säfström, 

1999, s. 241). 

Valet att inte använda mig av intervjuer, enkäter eller observationer grundar sig i att studien 

endast fokuserar på det innehållsmässiga i texten för att kunna se de bakomliggande 

strukturerna. Studien bör inte påverkas av någon enskild persons subjektiva berättelse om 

hållbar utveckling, människans relation till naturen och klimatfrågan. Beroende på exempelvis 

vilken politisk ståndpunkt personen har skulle resultatet ha kunnat variera. 

 

4.4 Det empiriska materialet  

Varje kommun har som ansvar att skapa en översiktsplan för hela kommunens vatten och 

markanvändning. Översiktsplanen ska innehålla vad som ska utvecklas och vilka strategier som 

finns för att motverka negativa konsekvenser av sårbarheter som finns i samhället (SOU 2007, 

s. 619). Översiktsplanen är ett politiskt dokument. Beroende på vilka som styr i 

kommunfullmäktige kan synen på hållbar utveckling variera. Enligt Corell & Söderberg (2005) 

kan det generellt vara så att en exempelvis en socialdemokratiskt styrd kommun kan ha en 

kraftigare betoning på stark ekologisk hållbar utveckling än en borgerlig där utgångspunkten 

kan vara en stark tilltro på att marknaden, tekniken och kunskapen ska lösa miljöproblemen 

(Corell & Söderberg, 2005, s. 34-35). 

I den här uppsatsen kommer Uppsala och Knivsta kommuns översiktsplaner vara det 

material som används och analyseras. Översiktsplanerna består av ett antal olika 

sammanställningar och analyser. Planernas syfte är att skapa långsiktiga strategier för fysiska 

miljöerna av bostäder, arbetsplatser, grönområden samt infrastrukturen för att främja hållbar 

utveckling. Genom att utgå ifrån klimatförändringarnas hotbild kan staden bättre rusta sig för 

att bli trygg, säker och hållbar. Det är sedan upp till kommunfullmäktige att förverkliga 

planerna. Det kan handla om att både vägleda och välja inriktning för utvecklingen av staden. 
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Kommunerna är ingen isolerad ö utan befinner i ett större sammanhang när det gäller att hantera 

klimatförändringarna. För att kunna uppnå en hållbar utveckling krävs det att se över 

kommunens gränser och tänka globalt. Det globala påverkar Uppsala och Knivsta samtidigt 

som Uppsala och Knivsta påverkar det globala.  

Uppsala kommun består av 348 679 personer och Knivsta kommun av 15 999 personer 

(Scb.se). I tidningen miljöaktuellt rankas alla Sveriges kommuner utifrån sitt miljöarbete. 

Uppsala kommun rankas som nummer elva och Knivsta kommun som nummer femtioett av 

hundrasextio kommuner (Miljöaktuellt, 2014). Uppsala och Knivsta kommun har liknande 

klimatmässiga förhållanden, men förutsättningarna skiljer dem åt; kommunstorlek och 

etableringen av kommunen.  

Skillnaden mellan Uppsala och Knivstas översiktsplan är att Knivstas plan är en fördjupad 

översiktsplan. Den fördjupade översiktsplanen innebär att den är mer detaljerad över hela eller 

delar av länet.  

 

4.5 Uppsala kommuns översiktsplan 

Uppsala kommuns gällande översiktsplan är ett politiskt beslut från år 2010 och har en 

giltighetstid till år 2030 (Uppsala kommuns översiktsplan, 2010, s. 11). Planen består av fyra 

olika delar, i den här uppsatsen analyseras del ett och två. Dessa två delar är huvuddelarna av 

översiktsplanen. Del tre och fyra består av bilagor och kommentarer. Planen har fyra syften och 

målsättningar: 

 

1. Att påverka och ge riktlinjer för samhällsutvecklingen.  

2. Att effektivisera åtgärder genom att ”rätt saker inträffar vid rätt tidpunkt på rätt 

plats” 

3. Att informera om spelreglerna för markanvändning. 

4. Att följa upp och underlätta återkoppling av kommunens och andra myndigheters 

beslut (Uppsala kommun översiktsplan, 2010, s 4). 

 

Översiktsplanen består av fyra olika delar. Del 1 är själva planen. Del 2 är en 

miljökonsekvensbeskrivning. Del 3 består av bilagor. Del 4 innehåller synpunkter på 

översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen. Den här uppsatsen kommer att behandla 

del 1 och 2 (Uppsala kommun översiktsplan, 2010, s. 5). 

 

4.6 Knivsta kommuns fördjupade översiktsplan 

Knivsta kommuns fördjupade översiktsplan är från år 2012 och har en giltighetstid fram till år 

2025. Att den heter fördjupad översiktsplan beror på att Knivsta kommun vill ge en mer 

detaljerad plan över hela eller delar av länet. Enligt Knivstas översiktsplan (2012) har den 

fördjupande lika stor tyngd, om inte mer, än en generell översiktsplan (Knivsta kommuns 

fördjupade översiktsplan, 2012, s. 7). Den fördjupande översiktsplanen är för Knivsta och 

Alsikes tätorter, men kommer i den här uppsatsen att benämnas som Knivstas fördjupade 

översiktsplan. Knivsta kommuns syfte och målsättning med den fördjupade översiktsplanen är 

att fungera som ett ramverk för beslut gällande mark och vatten. Den fördjupade 
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översiktsplanen ska även ge långsiktiga strategier för en hållbar utveckling (Knivsta kommuns 

fördjupande översiktsplan, 2012, s. 8). 

 

4.8 Kritik av material  

Översiktsplanerna från Uppsala och Knivsta har två år mellan sig. Under dessa två år har 

mycket hänt i diskussionen kring hållbar utveckling och vilken syn som finns på naturen. 

Knivstas fördjupande översiktsplan har en tydligare och med lättillgänglig text i sin 

översiktsplan. Det kanske beror på att den är skapad närmare i tiden från idag, men kan också 

bero på inriktningar i kommunalpolitiken. Det finns trots det en poäng att jämföra dessa två 

översiktsplaner. Det är de planerna som är aktuella för kommunerna och som ska ligga till grund 

för planeringen.  

I Uppsala kommun var det allianspartierna som styrde mellan år 2006-2014. Även i Knivsta 

styrde allianspartierna när den senaste översiktsplanen antogs. 

 (http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/K/kommun/03/80/index.html; 

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/K/kommun/03/30/index.html ). 

 

5. RESULTAT 

 

I det här kapitlet kommer resultatet av diskursanalysen av Uppsala kommuns översiktsplan del 

1 och del 2 samt Knivsta kommuns fördjupade översiktsplan att presenteras. Till 

översiktsplanerna ställdes följande frågor: 

 

 Hur är natursynen och vilket förhållningssätt intas? 

 Vilken syn finns på naturkapital, realkapital, humankapital och socialt kapital? 

 Hur interagerar de ekologiska, sociala och ekonomiska sfärerna med varandra för att 

uppnå hållbar utveckling? 

 Vilken strategi väljer översiktsplanerna att utgå ifrån; anpassning eller mitigation? 

 Hur ser översiktsplanerna på klimatförändringen? 

 

Utifrån svaren på dessa frågor presenteras översiktsplanerna indelade i tre huvudkategorier som 

har skapats med analysverktyget: 

 

 Natursyn 

 Stark respektive svag hållbar utveckling 

 Klimatfrågan 

 

Den första delen i kapitlet redogör vilken natursyn översiktsplanerna intar och vilket 

förhållningssätt som intas ur ett miljöetiskt perspektiv där varje översiktsplan kategoriseras in 

som antingen antropocentrisk, biocentrisk eller ekocentrisk i sin relation till och syn på naturen.  

Den andra delen redogör för hur översiktsplanerna använder sig av begreppet hållbar 

utveckling samt på vilket sätt de försöker uppnå en hållbar utveckling. Detta avgörs utifrån en 

http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/K/kommun/03/80/index.html
http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/K/kommun/03/30/index.html


19 

 

definition på hållbar utveckling som svag respektive stark. Den tredje delen består av hur 

översiktsplanerna väljer att möta klimatförändringarna; genom anpassning eller mitigation. 

 

5.1 Natursyn 

Resultatet av planernas natursyn och förhållningssätt till naturen redovisas nedan. 

 Vilken natursyn intas? 

 Vilket förhållningssätt till naturen intas utifrån det miljöetiska perspektivet? 

 

Ett sätt att se hur översiktsplanerna ser på naturen är att undersöka hur marken används. Det 

vill säga vem marken är till för. Ur ett antropocentriskt perspektiv är det för människan, ur ett 

biocentriskt för levande varelser och ur ett ekocentriskt tas hänsyn till hela ekosystemet. 

Hur marken ska användas redovisas i översiktsplanen. Det varierar vad som har ett värde 

och för vem. För att undersöka natursynen som kommer till uttryck i översiktsplanerna studeras 

hur ofta och på vilket sätt ordet natur används i dem. Utifrån de kontexter där benämningen av 

ordet går att tolka utifrån det miljöetiska perspektivet är resultatet så som visas i Tabell 3:  

 

 Antropocentriskt 

perspektiv 

Biocentriskt 

perspektiv 

Ekocentriskt 

perspektiv 

Totalt 

Uppsala 91 8 29 138 

Knivsta 81 2 21 105 

Tabell 3: De miljöetiska perspektiven. Källa: Egenbearbetad tabell. 

 

Utöver detta benämns natur i Uppsalas översiktsplan 109 gånger i form av rubrik eller 

situationer där det inte går att värdera naturen. I Knivstas fördjupade översiktsplan motsvarande 

82 gånger. Det är inte antalet gånger som har en avgörande betydelse utan det kan endast bidra 

till att ge en övergripande bild. Översiktsplanerna har liknande syn på naturen, relation till den 

och syn på vad som har ett värde. Här följer utdrag ur översiktsplanerna som ger exempel på 

olika syn på naturen. 

 

 Antropocentriskt perspektiv:  

Skogen har många viktiga funktioner – ”producent” av virke, bär, svamp och vilt, miljö 

för friluftsliv och rekreation, informationskälla för till exempel forskning, undervisning 

och miljöövervakning. (Uppsala översiktsplan del 1, 2010, s. 105) 

 

Här ges uttryck för att naturen finns för människan och används av människan. Naturen har ett 

instrumentellt värde, det vill säga att naturen inte innehar ett värde i sig själv utan att ett värde 

uppnås med hjälp av naturen, i det här fallet att skogen är producent av exempelvis virke, bär, 

svamp och vilt.  

 

 Biocentriskt perspektiv:  

Sammanhängande grönområden är viktiga som spridningsvägar för växter och djur. 

Olika exploateringar kan skära av och försämra förutsättningarna för ekologiska 
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spridningskorridorer med negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden som 

följd. (Uppsala översiktsplan del 2, 2010, s. 33) 

 

Grönområdena har här ett värde för den biologiska mångfalden och exploateringar 

problematiseras eftersom det finns ett värde i att bevara den biologiska mångfalden.  

 

 Ekocentriskt perspektiv:  

Grönområden i staden, tillsammans med landskapets naturvärden, skapar en långsiktig 

grund för ekosystemtjänster som biologisk mångfald, gott mikroklimat, vattenrening och 
odling. (Uppsala översiktsplan del 2, 2010, s. 71) 

 

När besluten tar hänsyn till olika ekosystem och exempelvis ser till grönområdens förmåga för 

att bevara hela ekosystem ges ett värde till såväl ekosystemtjänster som mikroklimat.  

Naturen innehar ett instrumentellt värde i de flesta fallen i båda översiktsplanerna. Det vill 

säga att naturen finns för att uppnå något annat, exempelvis rekreationsområden, bebyggelse av 

bostäder och infrastruktur för människan. Vidare kan exploateringar komma att ske utan eller 

med liten hänsyn till växt- och djurlivet. (Uppsalas översiktsplan del 2, 2010, s. 69)  

  De gånger som naturen innehar något mer än ett instrumentellt värde är i frågan om 

grönområdets funktion. Översiktsplanerna poängterar att grönområden inte enbart ska vara för 

människors skull. Där ges uttryck för att det finns ett värde i ekosystemtjänster som bland annat 

ren luft, biologisk mångfald och mikroklimat. En tolkning kan även vara att ekosystemtjänster 

har ett värde på grund av att människan har nytta av dem. De gröna områdena – stora som små 

– har avgörande betydelse för stadens hållbarhet. Det gäller såväl i ett socialt och 

folkhälsoperspektiv som för biologisk mångfald, för ren luft, gott mikroklimat, 

dagvattenmagasinering och rening och för att minska klimateffekter. (Uppsala kommuns 

översiktsplan, 2010: 20)  

Människans förhållningssätt gentemot naturen tenderar i översiktsplanerna vara att 

människan står utanför systemet. En sådan syn ger uttryck för att människan är överordnad och 

att naturen går att tämja och utnyttja (Stenmark, 2000). Utifrån Knivstas fördjupade 

översiktsplan är det tydligt att människan anses stå utanför systemet samtidigt som en vilja finns 

att främja de ekologiska värdena: En hållbar utveckling bygger på insikten att naturen har ett 

skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar 

att förvalta den väl. (Knivstas fördjupade översiktsplan, 2012, s. 66). Här ses inte människa och 

naturen som förenade, utan snarare att människan ska kontrollera och tämja naturen, fast 

samtidigt ta ett ansvar för att den ska förvaltas väl. Detta synsätt genomsyrar båda planerna. 

Översiktsplanerna har en dominerande antropocentrisk syn på naturen. Ett annat exempel på 

det är: Värdefulla natur- och kulturmiljöer i Knivsta (kommun) ska bevaras, skyddas och brukas 

på ett hållbart sätt, i syfte att erbjuda invånarna en attraktiv och rekreativ livsmiljö, samt för 

att värna om den biologiska mångfalden. (Knivsta fördjupade översiktsplan, 2010, s.22) 

Det innebär att naturen har två uppgifter: Dels finnas för människan, men även för den 

biologiska mångfalden. I detta fall har naturen både ett egenvärde och ett instrumentellt värde. 

Det som prioriteras i översiktsplanerna är människan. Det finns en tydlig hierarki mellan 

människan, levande varelser och ekosystemet.  



21 

 

 

5.2 Stark respektive svag hållbar utveckling 

För att kategorisera hur begreppet hållbar utveckling används i översiktsplanerna kommer 

resultatpresentationen att innehålla: 

 Synen på naturkapital? 

 Hur den ekologiska sfären integreras? 

 Hur den ekologiska, sociala och ekonomiska sfären integrerar med varandra för hållbar 

utveckling? 

 

Den definition av hållbar utveckling som översiktsplanerna i Uppsala och Knivsta baserar på 

stämmer bra överens med Brundtlandsrapporten definition; att det ska ske en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra den kommande generationens behov. (WCED, 

1987, s.43) Det förutsätter att de tre sfärerna integreras med varandra.  

Genom att synliggöra frekvensen av begreppet hållbar utveckling i översiktsplanerna kan 

det sättas i relation till i vilka sammanhang som översiktsplanerna använder sig av det. 

Relationen till hållbar utveckling synliggörs genom vilken syn som finns på de olika kapitalen 

och interaktionen mellan de ekologiska, sociala och ekonomiska sfärerna. På detta sätt kan den 

hållbara utvecklingen i översiktsplanerna kategoriseras som antingen svag eller stark. 

Frekvensen av ordet hållbar utveckling i översiktsplanerna redovisas i ett cirkeldiagram. 

Uppsalas översiktsplan del 1 använder begreppet hållbar utveckling en gång. I Uppsalas 

översiktsplan del 2 förekom begreppet hållbar utveckling 12 gånger. Totalt nämns begreppet 

13 gånger i Uppsalas översiktsplan. I Knivstas fördjupade översiktsplan återfanns begreppet 16 

gånger, se figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: En genomräkning av frekvensen av begreppet hållbar utveckling. Källa: Egenbearbetat 

cirkeldiagram utifrån avkodning av översiktsplanerna.  
 

I avkodningen av översiktsplanerna har definitionen av hållbar utveckling som svag eller stark 

avkodats utifrån det sammanhang där den benämns. Det är inte antalet gånger ordet nämns som 

är det väsentliga, även om också denna information kan vara användbar för att kunna se 

helhetsbilden. I Uppsalas översiktsplan benämns hållbar utveckling totalt tretton gånger varav 

1

12

16

Frekvensen av ordet hållbar utveckling

Uppsala del 1 Uppsala del 2 Kvinsta
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två gånger som stark hållbar utveckling, tre gånger som svag hållbar utveckling och åtta gånger 

presenterades begreppet i en kontext där det var svårt att avgöra om det var stark eller svag 

hållbar utveckling. I Knivstas översiktsplan benämns hållbar utveckling totalt sexton gånger, 

varav sex gånger bedöms som stark hållbar utveckling, en gång som svag hållbar utveckling, 

för att slutligen benämnas i form av rubrik nio gånger.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Frekvens av begreppet hållbar utveckling utifrån definitionen av svag respektive stark hållbar 

utveckling. Källa: Egenbearbetad tabell. 

  

Här följer utdrag ur översiktsplanerna som ger exempel på svag och stark hållbar utveckling:  

 Exempel på en mening som ger uttryck för en stark hållbar utveckling: 

… levnadsstandard baserad på naturens kapacitet och ett bevarande av den biologiska 

mångfalden, präglad av social trygghet och sunt nyttjande av ekonomiska resurser. 

(Knivsta fördjupande översiktsplan, 2012, s. 28) 

Detta exempel visar på en hierarki av sfärerna där den ekologiska sfären sätter gränsen för den 

sociala och ekonomiska utvecklingen för att skapa hållbar utveckling (Hediger, 1999). 

 Exempel på en mening som ger uttryck för en svag hållbar utveckling:  

De tre hållbarhetsbegreppen social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, är likvärdiga. 

De är alla nödvändiga och beroende av varandra för en hållbar utveckling. (Uppsalas 

översiktsplan, 2010, s. 18)  

 

De sammanhang i översiktsplanerna där begreppet hållbar utveckling befinner sig tenderar vara 

inom kontexter som handlar om mål och visioner. Hållbar utveckling blir då något som 

översiktsplanerna strävar efter att nå. De miljömässiga aspekterna är dominerande. Detta går 

att illustrera genom ett citat ur Knivstas fördjupade översiktsplan:  

 

Vad som händer med miljön berör alla. I många fall räcker det emellertid inte med frivillighet i miljöarbetet, 

då går det för långsamt att uppnå miljömålen. Samhället har därför infört olika styrmedel för att påverka 

människor att ändra beteende och livsstil och därmed öka takten i förändringsarbetet mot en hållbar 

utveckling. De olika styrmedel som används är information, samhällsplanering och lagstiftning. (Knivsta 

kommuns fördjupande översiktsplan, 2012, s. 29) 

 

De sociala och ekonomiska aspekterna poängteras inte i samma grad som de ekologiska. Det 

kan upplevas som en hierarkisk ordning av de ekologiska, sociala och ekonomiska sfärerna, 

 Stark hållbar 

utveckling 

Svag hållbar 

utveckling 

Annat 

Uppsalas 

översiktsplan 

2 3 8 

Knivstas 

översiktsplan 

6 1 9 



23 

 

vilket skulle kunna ge uttryck för en stark hållbar utveckling. Förutsättningarna för att uppnå 

en långsiktig hållbar utveckling är enligt Knivsta kommun goda. En utgångspunkt för att skapa 

hållbar utveckling är att ta välgrundade beslut om användningen av kommunens mark och 

vatten. Vägen till att uppnå hållbar utveckling menar både Knivstas och Uppsalas 

översiktsplaner även är att skapa förutsättningar för att kommuninvånarna själva ska begränsa 

sina utsläpp genom förändrade levnadsmönster och genom en insikt om sitt handlande. Ett sätt 

att göra det på är att genom olika styrmedel som information, samhällsplanering och lagstiftning 

rikta den enskilda individens handlande åt rätt håll. Genom att rikta människors handlande åt 

det håll som kommunen vill kan arbetet få en snabbare takt, vilket är nödvändigt i detta fall 

(Knivsta kommuns fördjupande översiktsplan, 2012, s. 29).  

För att uppnå en hållbar utveckling i Uppsala kommun ska resursanvändningen minska och 

användningen av miljötekniska innovationer öka. Uppsala kommun arbetar aktivt för att 

minska klimatgasutsläppen, genom förbättrad hushållning med energi, genom hållbart resande 

och genom att främja ny teknik. Fokus ska också läggas på individens ansvar att i sina 

levnadsvanor minska miljöbelastningen. (Uppsala kommun översiktsplan del 2,2010, s.61) 

Vilket innebär att Uppsalas Översiktsplan angriper miljöproblematiken med hjälp av tekniska 

innovationer. Det kan dock finnas en fara i att nöja sig med detta då vi tenderar att kompensera 

genom att öka vår konsumtion. Barnett & O´Neill (2010) exemplifierar det med faktumet att 

trots en effektivare tvättmaskin tvättas det mer kläder idag. Det går mot ett sorts plus och 

minussystem.  

 

5.3 Klimatfrågan 

Klimatfrågan handlar om hur översiktsplanerna ser på klimatförändringar, samt hur de 

arbetar för att hantera dem. För att kunna analysera översiktsplanerna utifrån detta 

perspektiv ställs frågorna: 

 Vilken strategi nämns i översiktsplanerna? 

 Om klimatförändringar sker nu eller i framtiden?  

  

Först mäts frekvensen av ordet klimat i planerna. Frekvensen av ordet klimat i översiktsplanerna 

vilket redovisas i cirkeldiagrammet nedan, se Figur 6. I Uppsalas översiktsplan del 1 användes 

ordet 10 gånger. I Uppsalas översiktsplan del 2 var ordet med 10 gånger. Totalt förekom ordet 

10

10

2

Frekvensen av ordet klimat

Uppsala del 1 Uppsala del 2 Kvinsta
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20 gånger i Uppsalas översiktsplan. I Knivstas fördjupande översiktsplan förekom ordet klimat 

totalt 2 gånger.  

Figur 3: Frekvensen av ordet klimat i översiktsplanerna. Källa: Egenbearbetad 

 

Ordet klimat benämns i översiktsplanerna även i andra former som klimatpanelen, 

klimatdebatten, klimathot, klimatförändringar, klimatneutralitet, klimatvänlig, mikroklimat, 

klimatpåverkan, företagsklimat, klimatutsläpp, klimatmål, klimateffekter, klimatgasutsläpp, 

klimatsynpunkt, klimatfaktorer, klimatanpassning, klimatgas, klimatarbete, klimatsystem och 

klimatstrategi. I Knivstas fördjupade översiktsplan benämns klimat två gånger och tillsammans 

med andra ord benämns det som företagsklimat, klimatpåverkan, klimatförbättring, 

klimatsituation. Det är inte antalet som är det intressanta. Detta ses endast som en indikator till 

klimatfrågan eftersom alla ord har olika betydelse beroende på i vilken kontext de befinner sig. 

Ordet klimat tar en större plats i Uppsalas översiktsplan. Där ses klimatförändringen som ett 

hot som sker i framtiden (Uppsalas översiktsplan, 2010, s. 59). Uppsalas översiktsplan har 

också en tydligare bild av klimatförändringarna än Knivstas, vilket visar sig när orden klimat 

systematiseras och konkretiseras. 

Strategierna översiktsplanerna planerar för att möta klimatförändringarna kan antingen 

klassificeras som anpassning eller mitigation.  En anpassning innebär att vi människor kan 

fortsätta leva utifrån de levnadsmönster vi har idag och istället förlita oss på att tekniska 

lösningar ska effektivisera användandet av naturresurser (Gullisksson & Holmgren, 2011, s. 

197). Denna strategi benämns mer i Uppsalas översiktsplan än i Knivstas. Att begränsa utsläpp 

är något som inte diskuterades lika mycket. Ett av målen som Uppsalas översiktsplan har är att 

bli en av de ledande kommunerna i Sverige på att minska klimatpåverkan genom tekniska 

innovationer och att förändra individers levnadsvanor. Målet är att ha minskat 

koldioxidutsläppen med 30 % från år 1990 till 2020. De strategier som Uppsala kommun väljer 

att ha är: Uppsala kommun arbetar aktivt för att minska klimatgasutsläppen, genom förbättrad 

hushållning med energi, genom hållbart resande och genom att främja ny teknik. Fokus ska 

också läggas på individens ansvar att i sina levnadsvanor minska miljöbelastningen.(Uppsala 

kommun översiktsplan del 2,2010:61) 

Uppsalas översiktsplan betonar att det krävs både en klimatanpassning och en begränsning. 

trots detta går det att urskönja att Uppsala till den största delen intar en anpassningsstrategi för 

att nå målet. Uppsalas översiktsplan har en stark tro på att med hjälp av tekniska hjälpmedel 

kunna minska den negativa påverkan på miljön. 

Knivstas översiktsplans strategi för att uppnå hållbar utveckling verkar bestå av en 

kombination av att både anpassa och begränsa klimatpåverkningarna. Både en 

anpassningsstrategi och begränsning intas. Det är utifrån naturens kapacitet som den sociala 

och ekonomiska utvecklingen kan ske: Naturresurser ska användas på ett klokt sätt och 

kretsloppstänkande och återvinning ska prägla samhällsbyggandet och nya tekniska lösningar 

ska tillämpas när de bedöms mer hållbara och mindre sårbara än de nuvarande. (Knivstas 

fördjupade översiktsplan, 2012, s. 28) 

Ett kretsloppstänkande innebär att material ska återanvändas för att minska på uttaget av nya 

råvaror. Syftet är att resursförbrukningen från naturen ska ske i samma takt med att återhämta 

sig och inte skadas av ingreppet i naturen (Corell & Söderberg, 2005, s36-37).  
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6. DISKUSSION  

 

Genom att studera översiktsplanerna ur tre olika teman/kategorier får läsaren ett brett perspektiv 

på hur planerna ser på hållbar utveckling, natursyn och klimatfrågan. Resultaten av studien visar 

att de olika kategorierna står i tät relation till varandra. Vilken natursyn översiktsplanerna intar 

spelar en viktig roll för att synliggöra hållbar utveckling och kunna avgöra vilken/vilka 

strategier som Uppsala och Knivstas översiktsplaner väljer att bemöta klimatförändringen. Intar 

översiktsplanen en stark hållbar utveckling tenderar synen på naturen att vara biocentrisk eller 

ekocentrisk och strategin att bemöta klimatförändringen en begränsning eller mitigation. Är det 

däremot en svag hållbar utveckling är synen på naturen antropocentrisk och strategin tenderar 

att vara anpassning. Tendensen i Knivsta kommuns översiktsplan är att inta en begränsning i 

samband med en anpassning.  

Något som spelar en viktig roll i Knivsta kommuns översiktsplan är naturens kapacitet. 

Människan ska utgå ifrån naturens kapacitet och använda naturresurserna sparsamt. Det innebär 

att planering ska inriktas mot en miljömässigt hållbar samhällsutveckling med en 

levnadsstandard baserad på naturens kapacitet och ett bevarande av den biologiska 

mångfalden, präglad av social trygghet och sunt nyttjande av ekonomiska resurser. (Knivsta 

kommuns fördjupande översiktsplan, 2012, s. 28) 

Levnadsstandarden i världen, Uppsala och Knivsta ska utgå ifrån vad naturen klarar av och 

det är naturen som sätter gränser för vad som är möjligt att göra. I en stark hållbar utveckling 

är synen på de olika kapitalen att det är den ekologiska sfären som sätter gränser för den sociala 

och den ekonomiska. Utifrån en stark hållbar utveckling är utgångspunkten att människan ska 

leva i harmoni med naturen och det ska ske en transformering av samhället (Hediger, 2000). 

Kronlid (2005) menar att en transformering endast kan ske med hjälp av politiska 

styrningsmedel. Den här synen på stark hållbar utveckling stämmer bra överens med Knivstas 

översiktsplan, men även i Uppsalas översiktsplan nämns att det är viktigt att individer ändrar 

sina levnadsmönster för att nå en hållbar utveckling. Detta kan delvis ske genom politiska 

styrningsmedel, men också på andra sätt. Corell & Söderberg (2005) hävdar att det finns tre sätt 

att försöka styra människors handlande; morot, piska och predikan. 

Uppsala kommun intar till en större del en svag hållbar utveckling med tendenser till en 

stark hållbar utveckling. Det finns en stark tro på att tekniska innovationer kommer att lösa 

problemen och att den enskilda individen har ett ansvar att minska sin egen miljöpåverkan 

genom att förändra sitt levnadsmönster till en mer hållbar livsstil. Samhället ska förändra sig 

men det måste till en stor del ske i människors levnadsmönster (Uppsala kommun översiktsplan 

del 2,2010, s.61). Samtidigt som fokus ligger på de ekologiska gränsvärdena ses även den 

ekonomiska tillväxten av naturresurserna som en förutsättning för att skapa en hållbar 

utveckling. I en svag hållbarhet kan inte summan av kapitalen minska men den kan vara ojämnt 

fördelad mellan de olika sfärerna. Det är något som är applicerbart i detta fall. 

Många städer idag är ohållbara och det finns en mängd förklaringar till det. Det kan bland 

annat bero på av att det sker en befolkningsökning, urbanisering och ökad konsumtion i 

kombination med klimatförändringar. I andra fall kan städers beslutfattare inte välja någon 

strategi till hållbar utveckling för att kunskapen, informationen och engagemanget saknas. En 

orsak till att det saknas kan vara att vi människor tenderar att ha en kort tidshorisont och har 
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svårt att se de positiva konsekvenserna i en stark hållbar utveckling där utvecklingen kan tyckas 

ske långsamt, jämförelsevis med svag hållbar utveckling. Svag hållbar utveckling fokuserar på 

effekterna och resultatet finns inom räckhåll, medan stark hållbar utveckling handlar om att 

bevara och att öka upptaget av växthusgaser som en investering för framtiden. 

Gulliksson & Holmgren (2011) menar att människan har en förmåga att hitta tekniska 

lösningar, men det tenderar ofta att skapa nya behov (Gulliksson & Holmgren, 2011, s. 134, 

194). Strategin som Uppsala kommun använder sig av för att möta klimatförändringarna är till 

största delen en anpassning. Följande citat skulle dock kunna tyda på motsatsen: De totala 

globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. För Sveriges del minskar emellertid 

utsläppen något. De faktiska utsläppsmängderna i Uppsala har också minskat och bedöms idag 

vara cirka 10 % lägre än de var 1990. (Uppsala kommuns översiktsplan del 2, 2010, s 59) 

Vid första anblicken ser det ut som att Uppsala har minskat sina utsläpp. Att utsläppen för 

Sveriges och Uppsalas del har minskat kan dock även bero på att det enbart blivit en förflyttning 

av utsläppen. Förflyttningen av utsläppen handlar även om de som konsumeras här i Sverige 

och Uppsala produceras på en annan plats. I översiktsplanen är motiveringen att ingen tung 

industri finns inom kommunens gränser. 

I både Uppsalas och Knivstas översiktsplaner är det antropocentriska miljöetiska 

perspektivet det dominanta. Synen på naturen är att den är det orörda och att den finns till för 

människan. Naturen får ett värde i relation till människan, antingen i form av att naturen finns 

som rekreationsområde eller genom användning av naturresurserna. Gulliksson & Holmgren 

(2011) hävdar att det antropocentriska perspektivet är det dominerande idag. Det finns dock 

tendenser till att översiktsplanerna börjar inta ett mer biocentriskt och/eller ekocentriskt 

perspektiv till naturen genom att bevara naturen och skapa långsiktiga möjligheter för 

ekosystemtjänster. 

Det finns en medvetenhet och en vilja till att möta klimatförändringarna på ett hållbart sätt. 

Vad som är hållbart och vägen för att nå dit varierar samt att olika delar i texten beskriver synen 

och användningen av och på naturen olika. Det kan bero på att det kanske har varit olika 

författare till olika delar av rapporten som gör att det blir en spridd syn på naturen, klimatfrågan 

och hållbar utveckling. Översiktsplanerna är politiska dokument och vad, hur och vilka 

strategier som används beror på vilka som styr i kommunfullmäktige. I Uppsala och Knivsta är 

det allianspartierna som styr. Hur det påverkar översiktsplanerna går inte att veta helt klart. 

Kanske beror det på engagemanget hos den enskilda personen som är med och skapar 

översiktsplanerna hur hållbar utveckling, natursyn och syn på klimatfrågan framställs i dessa. 

En strategi för att möta klimatförändringarna är att individernas beteende ska förändras, då 

båda översiktsplanerna lägger ett stort ansvar på den enskilda individen. Det som skiljde dem 

åt var att Knivsta även ansåg att kommunen måste skapa förutsättningar för kommuninvånarna. 

Frågan är hur motivation till förändrad livsstil startar. Att lägga ett stort ansvar på individen 

utan att skapa förutsättningar kanske skapar motsatt effekt? Individerna måste få insikt i 

konsekvenserna av sitt handlande både på lokal och global nivå för att kunna förändra sitt 

beteende. 

Något som delvis benämns i översiktsplanerna är Uppsalas och Knivstas roll i det globala 

samspelet. Det vill säga hur det globala påverkar det lokala och hur det lokala påverkar det 

globala. Att sätta in översiktsplanerna i ett globalt perspektiv skulle vara fördelaktigt, vilket kan 
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göra det enklare att vidga vyerna och se sin egen roll istället för att se sig som att vara isolerade 

från omvärlden. Hållbar utveckling i översiktsplanerna fokuserar på de gröna frågorna; något 

som stämmer bra överens med vad Cox (2002) hävdar. 

 

7. SLUTSATSER 

 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Det är inte enbart en förändring av 

klimatet som sker utan även av samhällsstrukturerna. Städerna förändras och en av orsakerna 

är klimatförändringarna. Biesbroek (2009) hävdar att det inte finns någon universal lösning för 

städerna. De måste utgå från de förutsättningar som finns. Det är dock viktigt att det både sker 

en klimatanpassning samt en begränsning av klimatpåverkan. 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka natursynen i Uppsala och Knivsta kommuns 

översiktsplaner, klargöra hur de använder sig av hållbar utveckling och vilken strategi de väljer 

att använda sig av för att möta klimatförändringarna utifrån ett miljöetiskt perspektiv.  

Resultatet av studien visar att två tydliga samband framträder mellan hur natursyn, hållbar 

utveckling och klimatfrågan hänger samman i översiktsplanerna. Det första sambandet innebär 

att om översiktplanenen intar stark hållbar utveckling är natursynen biocentrisk och/eller 

ekocentrisk och bemöter klimatförändringen genom begränsning eller mitigation. Det andra 

innebär att om översiktsplanen intar svag hållbar utveckling är natursynen antropocentrisk 

bemöts klimatförändringen med en stark tilltro till tekniska innovationer och där med sker det 

en anpassning. 

Brundtlandsrapportens definition av hållbar utveckling tenderar att vara den dominerande 

i översiktsplanerna och definieras som svag hållbar utveckling. Trots det går det att utläsa 

underliggande i översiktsplanerna att de inte ständigt använder den definitionen. För att mäta 

hållbar utveckling användes stark och svag hållbar utveckling. Uppsalas översiktsplan kan 

anses utgå ifrån en svag hållbar utveckling med ansatser till en stark hållbar utveckling. 

Knivstas fördjupade översiktsplan utgår från naturens kapacitet och strävar efter ett 

kretsloppstänkande strukturer i samhället, vilket i sin tur är en strategi för att bemöta 

klimatförändringarna och tyder på en stark hållbar utveckling. Hållbar utveckling är i 

översiktsplanerna en vision och ett mål som översiktsplanerna strävar efter, vilket borde betyda 

att vi dagsläget har icke hållbar utveckling.  

Användningen av marken i båda översiktsplanerna är till dominerande del för människans 

skull, med en medvetenhet av ingreppet men utan en hänsyn till de biologiska och ekologiska 

systemen.  Det tyder på ett antropocentriskt perspektiv utifrån miljöetiken.  

Strategier för att bemöta de framtida klimatförändringarna är anpassning och mitigation. 

Uppsala intar en stark tilltro till tekniska hjälpmedel att vara en del av lösningen och antar 

därmed till övervägande del en anpassningsstrategi. Knivsta bemöter klimatförändringarna 

genom en begränsning i kombination med en anpassning. Ingen av översiktsplanerna använder 

sig av strategin mitigation. Det kan bero på att fokus idag i allmänhet ligger på att begränsa 

utsläppen, och då inte i kombination med att öka upptaget av växthusgaser.  

Människor är en del av miljön och är beroende av att dess ekosystem fungerar. Det är 

naturen som sätter gränserna för vad som är möjligt i de sociala och ekonomiska aspekterna. 

Finns ingen natur kommer det att sluta med att människan inte heller finns. Ekosystemen som 
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till exempel pollineringen ger oss ett av de viktigaste behoven; mat. Det kanske är något som 

glöms bort.  

Slutsatserna är inga generella drag utan uppsatsen har endast fokuserat på Uppsalas och 

Knivstas översiktsplaner. Uppsatsens reliabilitet och validitet kan ha påverkats av min egna 

subjektiva roll som forskare i undersökningen och resultaten. Genom att använda mig av en 

systematisk transparens och ett tydligt analysverktyg som metod har jag försökt undvika detta.  
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http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/K/kommun/03/80/index.html Hämtad [2014-

12-13] 

 

Valmyndigheten, antal röster i Knivsta kommun: 

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/K/kommun/03/30/index.html Hämtad [2014-

12-13] 

http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:book&rft.genre=book&rft.title=Dictionary+of+environment+%26+ecology&rft.au=Collin%2C+P.+H&rft.date=2004-01-01&rft.pub=Bloomsbury&rft.isbn=9780747572015&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=9412546&paramdict=en-US
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:book&rft.genre=book&rft.title=Dictionary+of+environment+%26+ecology&rft.au=Collin%2C+P.+H&rft.date=2004-01-01&rft.pub=Bloomsbury&rft.isbn=9780747572015&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=9412546&paramdict=en-US
http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/K/kommun/03/80/index.html
http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/K/kommun/03/30/index.html

