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Sammanfattning 

Hållbar utveckling har, allt sedan Brundtlandrapporten 1987 och Rio 1992, utgjort 
den fundamentala idén för långsiktiga miljö- och utvecklingspolitiska strävanden 
och kommit att dominera miljöpolitiken/policyn i många länder. Med 
utgångspunkt i Hajers teori om diskursiva strategier för ekologisk modernisering, 
studeras i denna uppsats (1) hur hållbar utveckling påverkat svensk miljöpolitisk 
diskurs samt (2) hur den diskursiva dynamiken kring skiftet i svensk miljöpolitik – 
från kretsloppstänkande och Agenda 21 till ekologisk modernisering – efter 
socialdemokratins nya vision om ’det gröna folkhemmet’, bör förstås.  

I en fallstudie i Malmö studeras närmare hur förändringen av den 
miljöpolitiska diskursen återspeglas i en lokal kontext samt huruvida det är 
nationell styrning, lokal logik eller ömsesidigt samspel inom ramen för de 
diskursiva förändringarna som gör att den lokala praktiken ’blir vad den blir’. 

 
Nyckelord: Political science, Discourse analysis, Sustainable development, 
Environmental policy, Ecological modernization, Agenda 21, Sweden, Malmö 
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1 Inledning 

1.1 Problembeskrivning 

Hållbar utveckling har under de senaste 15-20 åren blivit ett centralt begrepp i den 
politiska debatten såväl nationellt som internationellt. Begreppet, med utgångs-
punkt i miljökritiken och den internationella miljörörelsen under 1970-talet1, blev 
genom Brundtlandkommissionen (WCED) 1987 och Riokonferensen (UNCED) 
1992 allmänt accepterat. Hållbar utveckling har sedan dess utvecklats till den 
fundamentala idén och målet för långsiktiga miljö- och utvecklingspolitiska 
strävanden. Så även i Sverige, där hållbar utveckling successivt har vunnit stort 
genomslag inom en rad politikområden; i huvudsak inom miljöpolitiken, men i 
viss utsträckning även inom andra politikområden. Begreppet har inom den 
miljöpolitiska diskursen rent av intagit en ställning som den dominerande 
diskursen över andra. Det är inom ramen för detta begrepp som miljödebatten, 
miljöpolitiken och miljöarbetet kommit att definieras. Definitionen av begreppet, 
och därmed av den miljöpolitiska diskursen, avgör vad som överhuvudtaget är 
meningsfullt att säga och göra inom miljöpolitiken och miljöarbetet. Hållbar 
utveckling fungerar som den ’site’ på vilken den moderna miljöproblematiken 
skärskådas. 

Samtidigt har uttolkningen av begreppet, som är komplext och allomfattande 
(se vidare kap 2), förändrats över tid. Inledningsvis uppfattades begreppet som ett 
säkerhetspolitiskt ’bridging-concept’ för att skapa balans på den internationella 
arenan karaktäriserad av (upptinande) kalla kriget-relationer (Meadowcroft, 
2000:371). Senare, framförallt efter Rio, har fokus huvudsakligen inriktats på den 
ekologiska dimensionen av begreppet. I Sverige har begreppet alltid haft en 

                                                                                                                                                   
 

1 Begreppet hade tidigare uppmärksammats utanför radikalare miljökretsar främst genom World 
Conservation Strategy (IUCN, WWF, UNEP, 1980) som framhöll att ”for development to be 
sustainable it must take account of social and ecological factors, as well as economic ones, of the 
living and  the non-living resource base” (vår kursivering). Begreppet, om än i andra termer, hade 
dess förinnan berörts i The Limits to Growth (Meadows et al, 1972), och den efterföljande 
debatten, samt av ekonomer som Kenneth Boulding (The economics of the coming spaceship 
earth, 1966) och Herman Daly (The economics of the steady state, 1974). Inför 
Stockholmskonferensen 1972 myntade generalsekreteraren Maurice Strong begreppet 
ekoutveckling med vilket avsågs att ”långsiktig utveckling bara kunde uppnås i samspel med 
miljöhänsyn” (Bäckstrand et al, 2004:229). 
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slagsida åt ’ekologiskt hållbar utveckling’, om än inte klart uttalat förrän under 
Anna Lindhs tid som miljöminister.2 

Svenskt miljöarbete genomgick stora förändringar under 1990-talet, framförallt 
till följd av Rioprocessen och anammandet av hållbar utveckling-idén. Sverige 
anses vara ett av de länder som, tillsammans med Norge och Nederländerna, 
ligger i fronten när det gäller implementering av hållbar utveckling (Lafferty-
Meadowcroft, 2003:412f). Den svenska uppföljningen av Riokonferensen (och 
WCED) har i sig dock genomgått väsentliga förändringar över tid. Svensk 
miljöpolitik/policy (post-Rio) har förändrats från en inriktning mot 
kretsloppstänkande och lokal Agenda 21 under den borgerliga regeringen till idén 
om ’det gröna folkhemmet’ och strategier för ett (ekologiskt) hållbart Sverige 
under Göran Perssons regeringar efter 1996.  

1.1.1 Frågeställningar 

Hur kan vi, mot bakgrund av ovanstående, förstå den svenska hållbar utveckling-
diskursen och de förändringar den svenska miljöpolitiken genomgått? Hur har 
hållbar utveckling-diskursen, och förändringarna i densamma, påverkat det 
svenska miljöarbetet? Och, vad har inte minst skiftet efter 1996 – den gröna 
folkhemstanken – betytt? I fokus ligger att förstå betydelsen av diskursiva 
förändringar och huruvida detta skifte karaktäriseras av en omorientering mot 
ekologisk modernisering. 

I ett försök att närmare förstå denna dynamik har vi valt att studera ett fall 
närmare; nämligen hur miljö- och hållbarhetsarbetet i Malmö stad förändrats i takt 
med den förvandling svensk miljöpolitisk diskurs genomgått, huvudsakligen 
under 1990-talet. Följer den malmöitiska praktiken den allmänna bilden, och i så 
fall, varför? Vilka effekter på praktisk miljöpolicy har olika uttolkningar av 
hållbar utveckling fått och vad har de diskursiva förändringarna, inte minst av 
skiftet efter 1996, betytt? Hur fungerar samspelet mellan nationell och lokal nivå 
för implementering av hållbar utveckling (styrning vs. samspel)? I vilken 
utsträckning påverkas det lokala arbetet av den nationella politiken och debatten? 
Eller, i vad mån bärs lokal implementering upp av en egen, lokal logik? Eller, är 
det rent av frågan om ett ömsesidigt samspel mellan aktörer på olika nivåer? 

1.2 Teori 

Teoretiskt grundas vår frågeställningar i betydelsen av diskursiva förändringar 
och strategier för politikens utveckling, i detta fall miljöpolitikens. Traditionellt 

                                                                                                                                                   
 

2 Regeringens skrivelse Miljön – vårt gemensamma ansvar (skr. 1994/95:120) anses vara det första 
officiella sammanhang där ’ekologisk hållbarhet’ nämns i Sverige (Hägerhell-Gooch, 2005:60). 
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har miljöpolitiken till stor del studerats ur institutionella eller implementerings-
teoretiska ansatser. Sådana ansatser fokuserar i huvudsak på frågor om styrning 
och styrmedel (policy), strukturella (institutionella) förutsättningar och 
förändringar och/eller olika aktörers roll (t.ex. miljörörelsen). På motsvarande sätt 
kan kvantitativa eller utvärderingsmetodologiska ansatser, som hos Eckerberg 
(t.ex. Eckerberg-Brundin, 1999; Eckerberg-Dahlgren, 2005), ge en bild av hur 
miljöpolitikens mål uppfylls och implementeras. Men, sällan fångas i analyser 
som dessa betydelsen av förändringar i diskursen, dvs. av hur förändringar i den 
allmänna debatten, språkbruket och tänkandet påverkar den miljöpolitiska 
praktiken. 

Här kan diskursanalysen erbjuda alternativa perspektiv. Att miljödebatten kan 
svänga fram och tillbaka med tvära kast är väl bekant för de flesta (tänk på 
’sälvalet’ 1988, eller vart tog regnskogsdebatten vägen?). Om dessa svängningar 
inte är helt tillfälliga utan mer eller mindre bestående påverkar de diskursen (eller 
är det kanske tvärtom?) och kan förskjuta politikens fokus och inriktningen i 
praktisk policy, åtminstone i viss mån. Vad påverkar dessa svängningar och vilka 
kan effekterna bli? Debatten påverkas, givetvis, i hög utsträckning av regeringen, 
vad den gör, vill och tar initiativ till. Men regeringar är beroende av en bredare 
acceptans än sitt väljarstöd, inte enbart för att vinna majoriteter i parlamentet, utan 
för att överhuvudtaget få sin politik och sina idéer implementerade och 
institutionaliserade (Lundqvist, 2000:26ff). Den moderna miljöpolitiken för 
hållbar utveckling har, i sina huvuddrag, vunnit ett förvånansvärt brett stöd. Är 
detta ett resultat av väl fungerande styrning och lyckad implementering, eller är 
det möjligt att utfallet styrts via diskursen, dvs. det sätt på vilket debatten och 
problematiken över huvud taget konstruerats? Är det rent av möjligt att tala om 
diskursiva strategier som styrmedel eller som instrument för ’governmental 
management’? 

”Discursive strategies matter” skriver Hajer (1995:20) i sin ’argumentativa 
diskursanalys’ av den miljöpolitiska diskursen och det skifte mot ekologisk 
modernisering som miljöpolitiken genomgått sedan början av 1980-talet (se 
vidare kap 2). Detta skifte är enligt Hajer resultatet av medvetna strategier att 
omdefiniera miljöproblematiken och den miljöpolitiska diskursen, diskursiva 
strategier som vuxit fram i samspel mellan olika aktörer i ’okonventionella’ 
diskurskoalitioner (ibid, s 59ff). Miljöpolitiken hanterar inte enbart det faktiska 
miljötillståndet, utan är lika mycket en konflikt om hur vi definierar problem och 
lösningar, dvs. om det språkbruk och det handlande som definierar diskursen. 
Sociala konflikter är ”predominantly accommodated through this subtle discursive 
process rather than through the use of force or manipulation” och miljöpolitiska 
regleringar bör inte enbart ses som instrument för att åtgärda miljöproblem. I takt 
med att miljöproblematiken blivit diskursiv har miljöpolitiken blivit ett 
management- och konflikthanteringsproblem (ibid, s 22). Miljöpolitiken blir 
därmed en diskursiv strategi, som kräver: 

 
To achieve discourse hegemony in a stable democratic system necessitates – so I 
read Hajer – a strategy of formulating ’story lines’ that build winning coalitions with 
minimum coercion and maximum consent (Lundqvist, 2004:1284f). 
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1.3 Metod och material 

Denna studie vilar på en analys av den svenska hållbar utveckling-diskursen, där 
vi tagit intryck av Hajer (1995). Med utgångspunkt i såväl hans förståelse av 
ekologisk modernisering (se kap 2) som hans syn på den diskursiva dynamiken, 
undersöks huruvida förändringarna i svensk miljöpolitik karaktäriseras av ett 
diskursivt skifte mot ekologisk modernisering samt vilka effekter detta har haft i 
en lokal kontext i Malmö. I denna analys använder vi oss av det vidgade 
diskursbegrepp vi finner hos Laclau och Mouffe (Bergström och Boréus, 
2005:314ff) vilket, med Hajers ord, kan förstås som: 

 
…a particular way of talking and thinking about (environmental) politics… [but] not 
simply… what is being said, but also include institutional context in which this is 
done and which co-determines what can be said meaningfully (Hajer, 1995:13). 
 

Empiriskt baseras studien på dels en översiktlig genomgång av den svenska 
miljöpolitikens utveckling, dels en fallstudie av Malmös hållbarhetsarbete. Den 
miljöpolitiska översikten vilar på en genomgång av offentligt tryck och litteratur 
inom området. Under senare år har en uppsjö studier genomförts på temat hållbar 
utveckling och det finns en hel del erfarenheter att dra från tidigare studier, inom 
statsvetenskapen av t.ex. det s.k. COMPSUS-projektet (Lafferty-Meadowcroft, 
2003; se kap 2). I Sverige har Katarina Eckerberg m.fl. vid Umeå universitet 
genomfört flera enkät- och intervjustudier av det lokala Agenda 21-arbetet.3 
Lennart J Lundqvist vid Göteborgs universitet har sedan sin avhandling 1971 
studerat svensk miljöpolitik och miljöförvaltning ingående, under senare år bl.a. 
det skifte svensk miljöpolitik genomgått under Göran Perssons tid vid makten (se 
t.ex. Lundqvist, 2000; Lundqvist 2004). Även Olle Svenning (2005) erbjuder en 
annorlunda, men intressant analys av denna period i en relativt nyutkommen 
betraktelse av Göran Persson. 

I Malmö-fallstudien analyseras hur väl den svenska utvecklingen illustreras i en 
lokal kontext. Vi har undersökt hur hållbar utveckling implementerats i Malmö 
och hur hållbarhetsarbetet förändrats över tid samt sökt svar på frågan varför 
Malmös arbete för hållbar utveckling blivit vad det blivit. Fallstudien vilar på dels 
intervjuer med ansvariga tjänstemän och politiker (2 st), dels olika typer av 
skriftligt material; såväl primärmaterial (miljöpolicy, miljöprogram, Agenda 21-
dokument m.m.) som sekundärmaterial om Malmös hållbarhetsarbete (skrifter, 
hemsidor). Ett aktiv lokalt miljöarbete som i Malmö involverar en mångfald av 
aktörer och resulterar givetvis i omfattande mängder material. Vi har endast 
kunnat studera ett urval av detta, varför vår studie har sina begränsningar. Men, vi 
hoppas ändå göra Malmö rättvisa samt bidra till ökad förståelse av diskursens 
betydelse för nationell och lokal miljöpolitisk utveckling. 

                                                                                                                                                   
 

3 T.ex. Eckerberg-Forsberg (1998), Eckerberg-Brundin (1999), Eckerberg-Brundin (2000), 
Eckerberg-Dahlgren (2005), Lafferty-Eckerberg (1998), Eckerberg (2001) och Eckerberg (2003). 
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2 Hållbar utveckling som meta-idé och 
diskurs 

a ”development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to 
meet their own needs. It contains within it two key 
concepts; the concept of ’needs’, in particular the 
essential needs of the world’s poor, to which overriding 
priority should be given; and the idea of limitations 
imposed by the state of technology and social 
organization in the environment´s ability to meet present 
and future needs” (Our Common Future, 
Brundtlandkommissionen (WCED), 1987:43)  

 
Hållbar utveckling är ett normativt meta-begrepp, definierat av ett internationellt 
organ (WCED), som har vunnit förvånansvärt stort genomslag och under en 
relativt kort period (ca 15 år) influerat internationell och nationell politik i många 
industrialiserade länder (Meadowcroft, 2000:375), däribland Sverige (se kap 3). 
Vad innebär detta begrepp och hur kan vi förstå dess dominerande genomslag i 
den miljöpolitiska diskursen? 

2.1 Hållbar utveckling som begrepp 

Hållbar utveckling-begreppet bottnar i Brundtlandkommissionens (WCEDs) 
rapport Our Common Future från 1987 och den efterföljande processen som ledde 
fram till Riokonferensen 1992 (UNCED). Hållbar utveckling definieras 
visserligen inte formellt i något av Riodokumenten, men idén var fundamental för 
hela processen; 12 av de 27 principerna i Riodeklarationen anknyter till begreppet, 
Agenda 21 var ”a blueprint for action for global sustainable development into the 
21st century” (UNCED, 1992:13) och termen används även i klimat- och 
biodiversitetskonventionerna samt skogsprinciperna. ”Instead its meaning was 
taken as essentially given” (Lafferty-Meadowcroft, 2000:13) utifrån Brundtland-
definitionen.  

Men, hur kan man förklara den snabba respons hållbar utveckling som begrepp 
fått? En huvudförklaring kan vara att den normativa grunden för begreppet i sig är 
intuitivt tilltalande (Meadowcroft, 2000) samtidigt som det erbjuder en lösning på 
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tillväxt- vs. miljö-polariseringen4. Begreppet inrymmer tre intressanta normativa 
element som kan sammanfattas i begreppen ’progress’, ’needs’ och det svenska 
’bärkraft’5 (ekologisk, resursmässig uthållighet) eller i den vanligt förekommande 
omskrivningen av begreppet som ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling. 

Hållbarhetsbegreppet vilar på en normativ grund om utveckling och framsteg 
(’progress’) – framstegstanken om mänsklighetens ständiga strävan efter välfärd 
och välstånd som är starkt förknippad med och inbäddad i vår moderna 
civilisation och i själva modernitetsprojektet – tillsammans med intra- och 
intergenerationella rättviseperspektiv (’needs’); att i dessa utvecklingssträvanden 
prioritera tillgodoseendet av grundläggande behov hos världens fattiga samt 
undvika att äventyra framtida generationers möjligheter till utveckling. Detta 
generationsperspektiv hänger nära samman med det tredje elementet om miljö- 
och resursmässiga begränsningar som ett potentiellt hot mot samhällelig 
utveckling och att det finns en ’bortre gräns’ för ekosystemens bärkraft, en gräns 
som i vissa avseenden redan passerats (Meadowcroft, 2000:371f).  

 
In particular this implies reconciling economic advance, social equity and 
environmental protection – and neglect of any one of these strands means a drift 
away from the line of sustainable development (Lafferty-Meadowcroft, 2003:18).  

 
Begreppet kan sålunda uttolkas som två typer av restriktioner för (ekonomisk) 
utveckling (Lafferty-Meadowcroft, 2003:18); dels miljömässiga restriktioner som 
bortom en viss punkt hotar att äventyra fortsatt utveckling om ekosystemens 
bärighet överskrids, dels etiska restriktioner utifrån synen på social rättvisa, dvs. 
att hänsyn till dagens fattiga och kommande generationer sätter moraliska gränser 
för samhällets utveckling. 

Begreppet har ofta kritiserats för att vara så vagt att det kan uttolkas i det 
närmaste hur som helst och har resulterat i en vid ström av definitioner och 
uttolkningar.6 Allt sedan Brundtland har en kamp förts om begreppets innebörd. 
Många kritiker har framhållit vagheten i hållbarhetsbegreppet, men Meadowcroft 
(2000) menar att häri ligger själva styrkan i definitionen. Genom att lämna öppet 
för tolkningar fungerar hållbar utveckling som ett multidimensionellt ’bridging 
concept’ som olika intressen kan samlas kring och som länkar samman miljö- och 
utvecklingsmässiga hänsyn i beslutsfattandet (Meadowcroft, 2000:371). Att 
begreppet uppnått bred och snabb acceptans skulle alltså kunna förklaras av dess 
’logic of appropriateness’. Meadowcroft menar t.o.m. att WCEDs definition ska 

                                                                                                                                                   
 

4 Denna debatt var tidigare än mer polariserad än idag, bl.a. till följd av civilisations- och 
miljökritikens framväxt under 1970-talet (se t.ex. Meadows klassiska rapport Limits to Growth till 
Romklubben 1972), men nu överbryggas (eller skyms?) denna polaritet av just 
hållbarhetsbegreppet. 
5 Meadowcroft (2000) resp. Lafferty-Meadowcroft (2003) använder här Brundtlandrapportens 
term (environmental) ’limitations’ med samma innebörd.  
6 T.ex. pekade Brooks redan 1992 på åtminstone ett 40-tal etablerade definitioner (Hajer, 1995:1). 
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ses som en medvetet öppen konstruktion av ett ”potentially unifying political 
meta-objective with a suggestive normative core” (2000:373). 

I det s.k. COMPSUS-projektet7 (Lafferty-Meadowcroft et al, 2003) använder 
man sig av en ganska pragmatisk definition. Hållbar utveckling ses som ett 
uttryck ”whose sense is given by relevant usage”; ”the international discussions 
and accords through which it has become an accepted goal of international and 
national policy” (2003:17). Hållbar utveckling handlar, ur ett sådant perspektiv, 
om ömsesidig hänsyn till skyddet av miljön (ekosystemen), mänsklig välfärd, 
tillgodoseende av grundläggande behov, rättvisa mellan fattiga och rika, framtida 
generationers behov och deltagande i beslutsfattande om samhällets utveckling 
(ibid, s 19). Med andra ord, om dynamisk balans (ibid, s 12) mellan olika 
intressen och perspektiv som ekonomi och miljö, bevarande och framsteg, 
effektivitet och rättvisa, Nord och Syd eller – i 1980-talets kalla-kriget-kontext – 
mellan Öst och Väst (Meadowcroft, 2000:371). 

2.2 Hållbar utveckling och Ekologisk modernisering 

Uttolkningen av hållbar utveckling är emellertid inte självklar, utan karaktäriseras 
av en kamp mellan kontrasterande perspektiv. I stora drag kan den diskursiva 
kampen om hållbar utveckling beskrivas som en dragkamp, längs en glidande 
skala, mellan två extremer; ekologisk modernisering respektive djupekologi (grön, 
kritisk teori). Den moderna hållbar utveckling-diskursen kan anses representera 
ekologisk modernisering medan gröna ideologier till stor del inspirerats av 
djupekologin (hos t.ex. Naess, Shiva). I en svensk kontext kan vi översätta detta 
till en kamp mellan å ena sidan en reformistisk miljöanpassning av 
välfärdssamhället (á la ’det gröna folkhemmet’) och å andra sidan de positioner 
som exempelvis radikala, ekocentriska falanger inom miljörörelsen (eller 
forskningen, se t.ex. Paterson, 2001) representerar. Den initiala svenska lokala 
Agenda 21-rörelsen med fokus på lokala lösningar samt livsstils-, attityd- och 
beteendeförändringar hade en dragning åt ekocentriska tankesätt (om än i mindre 
radikal form) och kan ses som en motdiskurs till ekologiska 
moderniseringsstrategier (Lundqvist, 2004:1293). Bildligt kan vi, med inspiration 
från en av intervjupersonerna i Malmö, tala om skillnaden mellan ’den hållbara 
staden’ och ’ekobyn’. 

Bilden är dock mer komplex än så. På en front kan hållbar utveckling anses 
representera den reformistiska miljöpolitikens övertag på den traditionella 
miljökritiken (ekocentrismen). Men, det finns även en annan front. Inom ramen 
för reformismen kan vi urskilja kontrasterande perspektiv eller motdiskurser. Å 
ena sidan har vi uttolkare av ’true sustainable development’, t.ex. Lafferty-

                                                                                                                                                   
 

7 En statsvetenskaplig treårsstudie av implementering av hållbar utveckling i tio OECD-länder, 
däribland Sverige (se Eckerberg, 2003), samordnad av James Meadowcroft och William Lafferty. 
Studien presenteras i sin helhet i Lafferty-Meadowcroft (2003). 
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Meadowcroft (2003) eller Eckerberg (1999), som betonar den moraliska grunden 
för Brundtland-definitionen och den lokala Agenda 21-rörelsen, manifesterad i 
t.ex. Aalborgdeklarationen (se Eckerberg-Lafferty, 1998). Genomslaget för 
hållbar utveckling förklaras ur detta perspektiv av att det framförallt är ”ethically 
right to do so” (Lafferty-Meadowcroft, 2003:449). Att hållbar utveckling-
diskursen utvidgats till andra välfärdsfrågor är en logisk konsekvens av detta 
perspektiv. Begreppet blir ju ”därmed ett uttryck för det goda, rättvisa och fria 
samhället” (Bäckstrand et al, 2004:236). Och, vem kan väl vara motståndare till 
det? 

Å andra sidan har vi dem, t.ex. Hajer (1995), som ser idén om hållbar 
utveckling som ett led i den diskurs om ekologisk modernisering som kommit att 
dominera den miljöpolitiska diskursen sedan början av 1980-talet. Ur detta 
perspektiv är det svårt att med ren och skär idealism (Hajer, 1995:261) förklara 
varför hållbar utveckling blivit den dominerande diskursen framför andra. 
Tvärtom bör, enligt Hajer, begreppets hegemoniska genomslag inte ses som 
resultatet av en ”linear, progressive, and value-free process of convincing actors 
of the importance of the Green case”, utan snarare förstås som en kamp mellan 
’okonventionella’ diskurskoalitioner om diskurshegemoni (Hajer, 1995:12, 59ff). 
Brundtlandrapporten ses här som ”one of the paradigm statements of ecological 
modernization” (s 26) vars ‘story-line’ om hållbar utveckling gjorde den första 
globala diskurskoalitionen inom miljöpolitiken möjlig (ibid, s 14).8 Vagheten i 
hållbar utveckling-storyn kan ses som en förutsättning för att hålla ihop en sådan 
koalition av aktörer med sinsemellan motsatta intressen (ibid); erkännandet av 
utveckling, tillväxt och fri handel appellerar till ledande beslutsfattare inom 
politik och industri (s 101) samtidigt som den radikala miljökritiken 
ackommoderas genom krav på genomgripande samhällsförändringar (ibid, s 32). 
Detta kan ses som en diskursiv strategi för att överbrygga sociala konflikter och 
skapa ett skimmer av enighet och som ett försök att samtidigt ta udden av den 
antagonistiska miljödebatten under 1970-talet (Hajer, 1995:28). 

Invändningar har riktats mot Hajers rationella approach och antaganden om 
kalkylerat agerande bland aktörer inom olika diskurskoalitioner (se t.ex. Lafferty-
Meadowcroft, 2003:446ff). Den effektivitetsorienterade logiken och tekniskt-
ekonomistiska approachen kan anses stå i motsats till det faktum att hållbar 
utveckling till stor del är en socialdemokratiskt färgad idé, med implikationer om 
statliga interventioner etc. i kontrast till marknadsliberalism. Denna kritik är dock 
tveksam. Ty, om något är väl modernitetsprojektet, i förening med rättvisa i dess 
skepnad välfärdssamhället, en grundläggande komponent i socialdemokratisk 
ideologi. 

Kritiken blir därför delvis ett försök att ’skjuta budbäraren’. Den fråga Hajer 
egentligen ställer är huruvida det ekologiska projektets potential för framgång 

                                                                                                                                                   
 

8 Stommen i den eko-modernistiska diskurskoalitionen utgörs, enligt Hajer, inledningsvis av det 
’argumentativa’ samspelet mellan regeringar, moderata delar av den internationella miljörörelsen 
(t.ex. IUCN, WWF) och ’secondary policy-making institutes’ som OECD, FN:s miljöprogram 
(UNEP) och WCED (’Brundtlandkommissionen’) (Hajer, 1995:29).  
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funnits i dess normativa grund eller i dess uttalade potential att bidra till 
utveckling och ökad välfärd? Att hållbar utveckling koopterat modernitetstanken 
har sannolikt varit en förutsättning för att nå acceptans bland ledande 
beslutsfattare och vinna framgång för begreppet (s 101). Förstår vi Hajer så gör vi 
honom sannolikt mer rättvisa än genom att avfärda ekologisk modernisering som 
en ’osann’ eller ’oren’ form av hållbar utveckling, hur effektivitetsorienterad 
analysen än må vara. 

Det finns dessutom skäl att anta att koopteringsstrategier som dessa varit mer 
eller mindre medvetet konstruerade. I en svensk kontext emanerar t.ex. den gröna 
folkhemstanken, som vi ska se nedan (avsnitt 3.3), inte enbart ur tanken om 
ekologisk hållbarhet, utan i dess kooptering av värden om den starka staten och en 
stark svensk ekonomi samt behovet av en revitaliserad välfärdsmodell och ett nytt 
statsbärande projekt för svensk socialdemokrati. Detta kan ses som exempel på en 
diskursiv strategi med eko-modernistiska undertoner (Lundqvist, 2004). 
Regeringarna Persson har sedan 1996 format en miljöpolitik utifrån en ’story’ om 
det gröna folkhemmet kring vilken vinnande koalitioner (diskurskoalitioner) 
byggts och genom vilket man – åtminstone i viss utsträckning – lyckats 
institutionalisera en förändrad svensk miljöpolicy för (ekologiskt) hållbar 
utveckling. Borta är kretsloppstänkandet i borgerlig tappning ersatt av 
socialdemokratiskt samhällsbyggartänkande i ny ekologisk skrud. 

Hajers analys av ekologisk modernisering ger, enligt vår mening, möjlighet till 
en förståelse av den miljöpolitiska utvecklingen i såväl Sverige som Malmö som 
går utöver vad önsketänkande om ’sann hållbar utveckling’ har att erbjuda. 

2.2.1 Tecken på ekologisk modernisering 

Vilka är då tecknen på ekologisk modernisering? Skiftet mot ekologisk 
modernisering i miljöpolitiken karaktäriseras i allmänhet av ett erkännande av 
miljöproblematikens strukturella natur tillsammans med ett antagande om att 
politiska, ekonomiska och sociala institutioner kan internalisera miljöhänsyn 
(Hajer, 1995:25). Detta skifte har vänt upp och ner på synen på 
miljöproblematiken: 

 
…what first appeared a threat to the system now becomes a vehicle for its very 
innovation (Hajer, 1995:32). 
 

Detta är något av kärnan i ekologisk modernisering; ”the idea of pollution 
prevention pays” (ibid, s 26). Miljöpolitiken betraktas som en möjlighet för 
tekniska innovationer och industriell utveckling och för att modernisera ekonomin 
och samhället i sin helhet. Av detta följer en mer “anticipatory style of operation, 
whether one is active with government or industry” (ibid, s 261). Över huvud 
taget ses miljöpolicyn som ett plussummespel mellan miljö och tillväxt. Istället 
för att införa restriktioner för industrin erbjuder ekologisk modernisering ”the 
positive approach to environmental policy” (ibid, s 31) och möjligheter i form av 
t.ex. stimulering av miljöteknik, miljödrivet företagande och miljödriven tillväxt.  
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Tabell 1. Miljöpolitiska strategier (Hajer, 1995:35; efter Jänicke, 1988) 
 

1. Repair or compensation for environmental damage 
(e.g. financial compensation for damage) 

Remedial 
‘react-and-cure’  
‘end-of-pipe’ 2. Elimination of pollution through application of 

filters etc (pollution control) 

3. Technological modernization whereby 
technological innovation makes processes of 
produktion and products more environmental benign 
(e.g. increased efficiency in combustion) 

Anticipatory  
‘pollution prevention pays’ 

4. Structural change or structural ecologization 
whereby problem-causing processes of production are 
substituted by new forms of production and 
consumption (e.g. energy-extensive forms av 
organization, developing new public transport, etc) 

 
Ekologisk modernisering kan förstås som ett skifte från symptomåtgärdande 
strategier ex-post (’remedial’) karaktäriserade av ’end-of-pipe’-lösningar (filter 
etc.) till mer förebyggande strategier (’anticipatory’) (se tabell 1). Ekologisk 
modernisering är dock inte synonymt med teknologisk modernisering utan 
omfattar även mer strukturella förändringar (Hajer, 1995:34f), av  t.ex. 
administrativa principer, styrmedel och organisation eller forskningens roll, som 
genom ett ökat fokus på problemlösningar blir en aktiv del av policyn (se tabell 
2). Dessutom betonas vikten av att öppna upp beslutsprocesserna för nya aktörer, 
särskilt miljörörelsen (ibid, s 29). De participatoriska inslagen skiljer sig dock från 
de demokratiska ambitioner som fanns i den tidiga Agenda 21-rörelsen; de är 
snarare att betrakta som korporativa än deliberativa. 
 

Tabell 2. Traditionell vs. eko-modernistisk miljöpolicy (Lundqvist, 
2000:22): 

 
Characteristics Traditional environmental 

policy 
Eco-modernist policy 

Social problem Conflict, Zero sum Consensus, Positive sum 
Economic problem Adjustment of growth ’Greening’ of growth  
Policy principles React/cure, end-of-pipe 

Polluter Pays (PP) 
Anticipate/prevent, 
Pollution Prevention Pays 
(PPP) 

Main instruments Legal, Administrative Economic, Informative 
Administration Compartmental Integrated 
Role of science Problem discovery, Cause/effect-

analysis 
Problem solution, Eco-
technology promotion 
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3 Svensk miljöpolitik under 
förvandling 

3.1 Från kretslopp till ekologisk hållbarhet 

Svensk miljöpolitik och miljöpolicy har tagit intryck av den internationella 
diskursen kring hållbar utveckling allt sedan Brundtlandkommissionen. Sverige 
har varit en aktiv tillskyndare av Riokonferensen, Agenda 21 och idén om en 
hållbar utveckling såväl inför som under Riokonferensen 1992 (UNCED) och dess 
uppföljning (Eckerberg, 2003:215f). Uttolkningen av hållbar utveckling har i 
Sverige dock inte varit självklar utan har förändrats över tid. Vi kan tala om flera 
faser; dels en inledande fas efter Riokonferensen karaktäriserad av 
kretsloppstänkande och lokala Agenda 21-processer under regeringarna Bildt och 
Carlsson, dels en andra fas efter Göran Perssons lansering 1996 av den gröna 
folkhemsvisionen. 

Men, redan före Rio satte Brundtlandkommissionen sina spår i svensk nationell 
miljöpolitik. Under Birgitta Dahls tid som miljöminister formulerades för första 
gången en samlad nationell miljöpolitik i två miljöpropositioner, först i 
Miljöpolitik inför 90-talet (prop. 1987/88:85) och senare i En god livsmiljö (prop 
1990/91:90). I ett PM av Miljövårdsberedningen 1989 om den svenska 
uppföljningen angavs i linje med dessa bl.a: 

 
Hänsynen till miljön måste genomsyra alla samhällsektorer och alla verksamheter 
måste på sikt utformas på ett sådant sätt att gränserna för vad människan och naturen 
tål inte överskrids… En attraktiv miljöpolitik har en avgörande betydelse för vår 
samlade välfärd, ekonomi och sysselsättning. (Ds 1989:25, s 12) 

 
Det fanns tecken på vad som komma skulle. Även om hållbar utveckling inte 
användes uttryckligen fanns prematura tankar om ekologisk modernitet. 
Miljöpolitiken karaktäriserades dock ännu av det natur- och miljöskyddsstänkande 
som utvecklats inom miljövårdsförvaltningen sedan Miljöskyddslagens och 
Naturvårdsverkets tillkomst i slutet av 1960-talet (Lundqvist, 1971; Ds 1989:25). 
Nytt var dock insikten om behovet av en samlad och förebyggande miljöpolitik 
samt tecken på sektorsövergripande tänkande (Eckerberg, 2003:219):  

 
Missionen inför 1990-talet är att anpassa alla samhälleliga aktiviteter i en ekologisk 
riktning (prop. 1990/91:90, s 11) 
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3.1.1 Kretsloppstänkande och LA21 (1992-1996) 

Det är emellertid först efter Riokonferensen 1992 hållbar utveckling får 
genomslag på bred front i Sverige. Den då borgerliga regeringen och 
Miljövårdsberedningen, nu under miljöminister Olof Johanssons ledning, inledde 
Riouppföljningen med ett antal regionala konferenser för att sprida budskapet om 
Agenda 21 och hållbar utveckling runt om i landet. Detta resulterade i den 
välspridda skriften Vår uppgift efter Rio (SOU 1992:104) från 
Miljövårdsberedningen, en form av svensk vägledning för uttolkning av hållbar 
utveckling, och man översatte Agenda 21 och Riodeklarationen till svenska (t.ex. i 
Rskr. 1992/93:13) I propositionen Med sikte på hållbar utveckling (prop. 
1993/94:111) angavs färdriktningen i ”en nationell strategi för hållbar utveckling 
och därmed en svensk Agenda 21” (s 1). Den svenska uppföljningen av Rio 
innebar inledningsvis dock i huvudsak två saker; dels lokalt Agenda 21-arbete i 
landets kommuner, dels Kretsloppspropositionen från 1993.9 Framförallt de lokala 
Agenda 21-processerna framhölls som ett fundament i den nationella strategin 
(Hägerhell-Gooch, 2005:60):  

 
…kommunerna bör följa rekommendationen i Agenda 21 om att alla lokala 
myndigheter i världen senast år 1996 skall utarbeta lokala handlingsprogram för 
hållbar utveckling inför nästa århundrade (prop. 1993/94:111, s 63) 
 

De svenska kommunernas gensvar för Agenda 21 lät inte vänta på sig. Efter 
uppmuntran, stimulans och påstötningar från såväl Miljödepartementet och 
Kommunförbundet som miljörörelsen, blev genomslaget för lokalt Agenda 21-
arbete (LA21) i Sverige något av en ’success story’ i internationell jämförelse 
(Eckerberg et al, 1998:45) (se vidare avsnitt 3.2). 

I Kretsloppspropositionen (prop. 1992/93:180) lanserades idén om 
kretsloppssamhället med ”utgångspunkt i principen om slutna materialflöden – 
kretsloppsprincipen” (s 14). Samhällets linjära materialhantering skulle ersättas av 
en mer cyklisk genom att effektivisera och sluta kretsloppen av material och 
energi. Kretsloppssamhället gjordes synonymt med hållbar utveckling: 
 

Ett effektiv resursutnyttjande, återanvändning och återvinning är nyckeln till en 
hållbar utveckling (prop 1992/93:180, s 15; vår kursivering).  

 
Det praktiska resultatet blev i huvudsak det producentansvar för vissa 
förpackningar och produkter vi sett utvecklas under 1990-talet (Eckerberg 
2003:218f). Men, framförallt innebar propositionen att kretsloppstänkandet till 
stor del kom att färga miljöarbetet under första hälften av 1990-talet. 
Kretsloppstänkande blev identiskt med hållbarhetssträvanden och kom 

                                                                                                                                                   
 

9 Ytterligare initiativ var bl.a. ratificeringen av Konventionen om biologisk mångfald och 
Klimatkonventionen. Den borgerliga regeringen inledde även framtagandet av en ny miljöbalk, ett 
förslag som dock drogs tillbaka av Anna Lindh efter regeringsskiftet 1994. Även den nya 
skogslagen, som jämställde miljö- och produktionsmål i skogsbruket, antogs under denna tid. 
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tillsammans med det svenska Agenda 21-arbetet att dominera den miljöpolitiska 
diskursen.  Detta är en förklaring till varför Agenda 21-arbetet inledningsvis kom 
att handla en hel del om bl.a. avfall, återvinning och källsortering. Fosforfrågan 
(slamdebatten) och idén om att sluta kretsloppen mellan stad och land skulle 
kunna förstås på samma sätt.  

Den nya socialdemokratiska regering som tillträdde efter valet 1994 fortsatte i 
stort sett på den inslagna vägen. Anna Lindh tillsatte som nybliven miljöminister 
en nationell Agenda 21-kommitté med uppgift att samordna och utvärdera det 
svenska Agenda 21-arbetet (samt förbereda Sveriges nationalrapport inför Rio+5-
uppföljningen (UNGASS) i New York 1997). Det är först efter 1996 den svenska 
miljöpolitiken genomgår en rad förändringar som tyder på en ny fas för 
miljöpolitiken och hållbar utveckling i Sverige (fig 1). 

 
Fig 1. Schematisk utveckling av hållbar utveckling-diskursen i Sverige 
1987-2003 
 

3.1.2 Ekologiskt hållbara Sverige (1996 – ) 

När Göran Persson valdes till ny socialdemokratisk partiledare i mars 1996 
förvånade han många genom att göra miljöpolitiken och ’ekologiskt hållbar 
utveckling’ till en huvudpoäng i såväl sitt tacktal till (s)-kongressen som i sin 
första regeringsförklaring ett par veckor senare:  
 

Sverige ska vara en internationellt drivande kraft och föregångare i strävandena att 
skapa en ekologiskt hållbar utveckling (Regeringsförklaringen, 1996-03-22) 
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Den bärande idén – den gröna folkhemstanken – skulle, trots inledande skepsis, 
visa sig innebära ett skifte för den svenska miljöpolitiken (Lundqvist, 2000; 
Lundqvist, 2004) och även komma att påverka det lokala Agenda 21-arbetet. En 
särskild ministerdelegation, Delegationen för Ekologiskt hållbar utveckling 
(DEHU), tillsattes under Anna Lindhs ledning. I början av 1997 presenterades ett 
program av åtgärder för ett ekologiskt hållbart Sverige omfattande bl.a. 
energiomställning, kretsloppsanpassning och s.k. lokala investeringsprogram 
(LIP) samt en rad andra åtgärder (SOU 1997:105) (se vidare avsnitt 3.3).  

Linjen har hållit i sig och följts av en helt ny miljömålstruktur med 16 
nationella miljökvalitetsmål utifrån det ’generationsmål’ om att lösa de 
huvudsakliga miljöproblemen inom en generation som angavs i regerings-
förklaringen 1997. Den nya miljöbalken, som trädde i kraft 1 jan 1999, har också 
varit viktig för omdirigeringen. Parallellt har den internationella klimatdebatten 
och den svenska energipolitiken fört upp klimatfrågan till en central fråga även i 
Sverige. LIP-reformen ersattes 2003 av stöd till lokala klimatinvesteringsprogram 
(KLIMP) samtidigt som den positiva utvecklingen för förnyelsebar energi 
stimulerats ytterligare genom en rad av åtgärder (t.ex. gröna elcertifikat och olika 
energistöd). Parallellt har i näringslivspolitiken miljöteknisk utveckling, 
miljöteknikexport och hållbar tillväxt stimulerats, bl.a. av NUTEK, den tidigare 
Miljöteknikdelegationen samt inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen 
(Hägerhell-Gooch, 2002:64ff).  

3.2 Lokal Agenda 21 – den initiala responsen 

Implementeringen av hållbar utveckling i Sverige karaktäriserades inledningsvis 
till stor del av lokala Agenda 21-processerna i kommunerna. Sverige är ett av de 
länder där kommunerna på bred bas har inlett LA21-arbete; redan 1996 hade alla 
svenska kommuner fattat beslut om att inleda LA21 (Eckerberg et al, 1998:45), 
1995 hade ungefär hälften av landets kommuner anställt en Agenda 21-
samordnare (Eckerberg, 2003:220; SOU 1997:105) och 1998 hade 60 % av 
kommunerna antagit LA21-strategier/-planer (Eckerberg-Brundin, 1999).10 Två 
läger av kommuner kan utkristalliseras; dels 40-60 pionjärkommuner, dels övriga 
eftersläntrare (Eckerberg et al, 1998:50).  

Den svenska reaktionen på Riokonferensen resulterade egentligen aldrig i 
någon samlad nationell Agenda 21-strategi. Nationella initiativ begränsades till att 
torgföra idén om hållbar utveckling samt att uppmuntra lokal implementering, 
genom information och främjande av erfarenhetsutbyte (Eckerberg, 2003:221). 
Därmed överläts huvudansvaret för uppföljningen till den kommunala nivån. 
Regeringens position understöddes här av såväl Miljövårdsberedningen 
(underlydande Miljödepartementet), Kommunförbundet och miljöorganisationer 

                                                                                                                                                   
 

10 2001 och 2004 uppgav ca 70 % av kommunerna att de antagit en LA21-plan e.dyl. (Eckerberg-
Dahlgren, 2005:6) 
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som SNF, ungdomsnätverket q2000 och Det Naturliga Steget (Eckerberg-
Forsberg, 1998).11  

De svenska kommunernas respons på hållbar utveckling har varit enastående. 
LA21 sågs som en chans för ”renewal, and expansion, of environmental policy” 
(Eckerberg, 2001:17), men har också motiverats av andra lokala drivkrafter, t.ex. 
synergier mellan en progressiv lokal miljöpolitik och lokala strukturella problem 
som arbetslöshet, attraktivitet m.m. (Eckerberg et al, 1998:57). Vi kommer att se 
exempel på detta i Malmöfallet (kap 4). 

Substantiellt har det lokala arbetet i huvudsak inriktats på åtgärder som är 
”relatively easy to grasp and which are within the capacity of local government” 
(Eckerberg-Forsberg, 1998:339). I viss mån har det handlat om ’re-packaging’ av 
redan befintliga miljövårdsinsatser (Meadowcroft 2000:374; Eckerberg, 
2003:220), t.ex. det kommunala ansvar för VA-, avfalls- eller naturvårdsfrågor, i 
många fall styrt av lagstiftning eller ekonomiska incitament (Fudge-Rowe, 
2000:63). Men, LA21-arbetet visar också prov på nya typer av insatser (ex: 
miljöanpassad upphandling, miljöanpassad trafik, livsstilsfrågor), nya 
organisatoriska lösningar (ex: kommunledningens LA21-ansvar, Agenda 21-
samordnare, nya former för samråd, gröna nyckeltal/miljöbokslut, etc.) som mer 
holistiska och långsiktiga angrepp, t.ex. lokala miljömål som går längre än 
nationella dito, där nationella åtaganden saknas eller inom områden av i högsta 
grad global karaktär (ex: långtgående lokala klimatmål). Framförallt stimulerade 
LA21 en revidering av synen på medborgerligt deltagande och resulterade i 
utökad dialog/konsultation med organisationer, enskilda och privat näringsliv; 
”the new form of relation between the local administration and the civil society... 
can be described as a process of trial and error” (Eckerberg-Forsberg, 1998:343).  

Detta är den allmänna bilden av lokala Agenda 21, att de participatoriska 
inslagen stärkts och bidragit till ökat medborgerligt deltagande i den lokala 
demokratin. Det kan dock finnas skäl att problematisera denna bild. Fudge och 
Rowe (2000:85, 101ff) ser två linjer: Å ena sidan frivilliga initiativ underifrån för 
att utveckla lokaldemokratin, t.ex. inom Hela Sverige ska leva-nätverket eller 
’community groups’ som Möllevångsgruppen i Malmö. Initiativ som dessa har 
dock vuxit fram parallellt, snarare än integrerat, med Agenda 21. Å andra sidan 
finns en ’medelklassinriktad’ (top-down) variant som är rädd att förlora kontroll 
till följd av ökat inflytande eller valfrihet. Hägerhäll och Gooch (2005:74ff) 
poängterar att den svenska hållbarhetsstrategin i huvudsak vilat på ’governmental 
initiatives and efforts’ från antingen central eller lokal nivå. Medborgerligt 
deltagande har inte utgjort någon egentlig ambition, utan har behandlats 
styvmoderligt i såväl retorik som praktik. Medborgare har i första hand inbjudits 
att deltaga i genomförandet, men inte i problemanalys eller målformulering: 

 
People are invited not to take part in politics, but rather in implementation... That is 
not politics, and certainly not democracy. (Hedrén, 2005:30) 

                                                                                                                                                   
 

11 Dessa institutioner och organisationer utgjorde stommen i koalitionen för den svenska LA21-
diskursen.  
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I mitten av 1990-talet framförs kritik mot avsaknaden av en nationell Agenda 21-
politik och bristande resurser (Eckerberg-Brundin, 2000:16ff). Strategierna för ett 
ekologiskt hållbart Sverige efter 1996 kan förstås som en reaktion på detta. Stödet 
till s.k. LIP-program ledde till en kraftfull ökning av det ekonomiska stödet för 
lokala insatser. 
 

Detta program [LIP] har en direkt koppling till det lokala Agenda 21-arbetet (SOU 
1997:105, s 11) 

 
Men, trots officiella ambitioner som dessa har LIP-programmen till stor del 
genomförts på bekostnad av att det lokala Agenda 21-arbetet ändrat karaktär. Den 
nya nationella politiken, och inte minst LIP-reformen, kan i själva verket förstås 
som en ny motdiskurs till den etablerade LA21-diskursen (Lundqvist, 2004:1293). 
Från en situation där den kommunala nivåns betydelse framhävs i någon slags ’låt 
tusen blommor blomma’-anda förändras det lokala arbetet till följd av LIP-
reformens ”bias towards ’ecological modernisation’” (Eckerberg, 2001:22). Få 
kommuner upplever att LIP överensstämmer med prioriteringarna i LA21-arbetet 
(Eckerberg-Brundin, 2000:26) och kritik har framförts mot att LIP ensidigt 
fokuserar på ’fysiska’ investeringar, som ett förtäckt stöd till byggsektorn, snarare 
än att understödja ’real sustainable development’ (Eckerberg-Forsberg, 
1998:345). 

Senare undersökningar av LA21-arbetet tyder även på att LA21 fallit i prioritet 
bland landets kommuner (Eckerberg-Dahlgren, 2005). Nära en tredjedel av 
kommunerna uppgav 2004 att LA21 spelat ut sin roll (ibid, s 13) och flera 
kommuner har minskat sina LA21-anslag. LA21 har kommit att inskränkas till att 
handla om t.ex. miljömåls- eller miljöledningsarbete eller förknippas med 
källsortering och rena miljöfrågor (ibid). Men bilden är splittrad; en grupp 
kommuner prioriterar ner Agenda 21 medan en annan grupp, däribland många 
LIP- och Ekokommuner, ökar sina ansträngningar. Dock uppger många att 
inriktningen på LA21 förändrats mot ”hårda och teknokratiska områden” (ibid, s 
14) och statistiken visar en ökad profilering mot t.ex. energifrågor och 
ekoeffektivitet (samt även biologisk mångfald) (ibid, s 7). Det lokala arbetet har, 
alltså, inte nödvändigtvis monterats ned utan transformerats till något annat. 

3.3 Gröna Folkhemmet – ekologisk modernisering av 
välfärdsstaten 

En samlad nationell politik för hållbar utveckling utvecklas i Sverige först under 
senare hälften av 1990-talet, närmare bestämt efter socialdemokratins lansering av 
idén om ’det gröna folkhemmet’. När Göran Persson tillträdde som ny partiledare 
i mars 1996 proklamerade han visionen om ett ekologiskt hållbart samhälle som 
en ny bärande idé för det socialdemokratiska partiet: 
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Vi skall göra Sverige till ett mönsterland för en ekologisk hållbar utveckling. Vi skall 
bygga om landet steg för steg. Att skapa ett hållbart Sverige handlar i hög grad om 
värderingar, vad vi tycket är viktigt i livet. En existentiell dimension, som berör vår 
syn på vad som är heligt och omistligt (Göran Persson, 1996-03-16, cit i Svenning, 
2005:173; Edman, 1998:246). 

 
Under de s.k. gyllene åren mellan 1950-1970 kunde socialdemokratin berätta 
historien om rörelsen som skapade välfärdssamhället, vars en gång fattiga 
medborgare byggt sig ett folkhem, med bostäder, trygghet och välfärd åt ’alla’.  
Häri låg Göran Perssons utgångspunkt för en ny socialdemokratisk ideologi, en 
ideologi som tog ett annat perspektiv än den traditionella ekonomiska, politiska 
och sociala kontexten. Med traditionella metoder och en välförankrad ideologi ska 
arbetarrörelsen bygga ett nytt samhälle, denna gång ett grönt folkhem. Sådant var 
Göran Perssons löfte, att kort och gott integrera ekologin i socialdemokratins 
framtidsbygge (Svenning, 2005:172).  

Kritiker har hävdat att motivet bakom idén om det gröna folkhemmet bygger 
på en möjlighet att hitta tillbaka till socialdemokratins rötter. En framstående 
socialdemokratisk ekonom uttrycker sig så här: ”Han försöker rädda vad som 
finns kvar av socialdemokratin i landet” (Svenning, 2005:337). De eko-
modernistiska undertonerna i gröna folkhemstanken innehåller dock något nytt för 
socialdemokratin. Idén innebar ett brott mot den traditionella synen på tillväxt och 
välfärd genom erkännandet att ”ekonomisk tillväxt, teknisk utveckling och social 
välfärd inte står i motsatsställning till varandra” (Edman, 1998:250). 

Det sena 1990-talets miljöpolitik integrerade allt tydligare Brundtland-
rapportens bredare hållbar utveckling-begrepp. Göran Persson övergick under 
denna tid till att tala om en vision om det hållbara samhället (Svenning, 
2005:191), vilande på två grundidéer:  
 

I hållbarhetsideologin förenas två, för Göran Persson, fundamentala tankar: 
betydelsen av det gröna folkhemmet och den starka staten… Möjligen är det vår tids 
välfärdsmodell (Svenning, 2005:188). 

 
Målet om det hållbara samhället blev med tiden också mer identiskt med 
välfärdsprojektet (Svenning, 2005:186). I samband med 10-års-uppföljningen av 
Rio vid World Summit for Sustainable Development i Johannesburg 2002 
(WSSD) utvidgades den svenska hållbarhetspolitiken till att omfatta andra frågor 
än miljöpolitiken. I regeringens strategi för hållbar utveckling (rskr. 2003/04:129) 
ringas ämnet in i en vid cirkel: demografi, folkhälsa, välfärd och 
samhällsbyggande. Femtio år efter socialdemokratins folkhemsreformer om 
bostäder åt alla, social trygget osv. återföds projekten. Hållbart samhällsbyggande 
blir härigenom ett centralt tema för den svenska miljö- och hållbarhetspolitiken, 
inte minst manifesterat genom ombildningen 2005 av miljödepartementet till 
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, som något slags ’hållbarhets-
departement’, under Mona Sahlins och Lena Sommestads ledning.  
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Lundqvist (2004) ser den gröna folkhemstanken som ett exempel på en medveten 
diskursiv strategi, som visat sig slå ut ganska väl. Med utgångspunkt i Hajers 
analys kan tre viktiga faser identifieras som kan förstås som (i) interpellation, dvs. 
själva uttalandet av den nya diskursen uppburet av symboliskt laddade ’story 
lines’ som implicerar gemensamma problem och utmaningar, (ii) strukturering av 
diskursen och de begrepp och regler som man vill ska definiera debatten, samt 
(iii) institutionalisering av diskursen och omsättning i en ny praktik. För att den 
nya diskursen ska få genomslag i ”institutionalised policy practices” krävs att man 
lyckas samla en vinnande koalition (diskurskoalition) genom att institutionalisera 
en ”logic of appropriateness” bland nyckelintressenter. Lundqvists slutsats blir att 
det är avgörande dels VEM som lanserar den nya diskursen, dels HUR den nya 
diskursen formuleras och presenteras i ”cognitive and positional terms” 
(Lundqvist, 2004:1284f).  

Perssons nya ’story-line’ bars upp av en symbolik starkt förknippad med 
socialdemokratiska traditioner. Med klar anknytning till den ursprungliga 
folkhemsvisionen och reformismen skulle det gröna folkhemmet uppnås genom 
stegvis ekologisk modernisering av samhället. Strategin för ett ekologiskt hållbart 
Sverige blev därmed inte bara en miljöpolitisk vision, utan en väg att återskapa 
välfärdsstaten.  

För att strukturera diskursen tillsattes 1997 inom regeringen Delegationen för 
Ekologiskt hållbar utveckling (DEHU), under miljöminister Anna Lindhs ledning, 
som föreslog ett antal centrala åtgärder i ett 93-punktsprogram för hållbarhet. 
Huvuddelar i strategin blev tre centrala investeringsprogram; den s.k. 
kretsloppsmiljarden, stödet till lokala investeringsprogram (LIP) 1998-2002 (6,2 
Mdr)12 samt energiomställningsprogrammet (9 Mdr). Inte minst LIP-reformen 
blev ett viktigt redskap för att institutionalisera den nya diskursen. Politiskt 
utnyttjades LIP-stöden för att lansera den gröna folkhemsvisionen, särskilt under 
valåret 1998. De 42 kommuner som beviljades stöd första året besöktes av någon 
av DEHU-ministrarna som torgförde beslutet publikt (Lundqvist, 2004:1288f). I 
t.ex. Malmö meddelades beslutet av Anna Lindh på plats på torget i 
Augustenborg, ett av de områden som ansökt om och beviljats LIP-bidrag (se kap 
4.1.4). Dessutom var administrationen av LIP-reformen i hög grad politiskt styrd 
inte minst genom uppbyggnaden av en ny enhet som förlades till 
Miljödepartementet, istället för inom någon fackmyndighet.13 Denna 
institutionalisering av LIP-praktiken kan förstås som ett uttryck för en vilja att 
bibehålla kontroll över programmet och därigenom den nya miljödiskursens 
uttolkning i praktiken (ibid). 

 

                                                                                                                                                   
 

12 Efter att ungefär 1/3 av 211 LIP-program i 161 kommuner avslutats och utvärderats förväntas 
dock att det samlade LIP-stödet kommer att stanna på 4,7 miljarder i bidrag för miljöinvesteringar 
på totalt ca 10 miljarder (SNV, 2005:11; www.naturvardsverket.se/mir, 2006-03-21). 
13 Exempelvis Naturvårdsverket. När LIP-reformen avslutades 2003 ersattes den av KLIMP (stöd 
till lokala klimatinvesteringsprogram) och i samband med detta flyttades Miljödepartementets 
tidigare LIP-enhet över till Naturvårdsverket. 



 

 19

4 Malmö – från kretslopp till ekologisk 
modernisering av folkhemsstaden 

I tidigare avsnitt har vi skisserat utvecklingen av den svenska miljöpolitiska 
diskursen. Kan vi se motsvarande utveckling även på ett lokalt plan? Följer den 
lokala praktiken samma mönster som den nationella? Och, vad beror det isåfall 
på? Vi ska nu titta närmare på ett fall: Malmö, folkhemsstaden framför andra; 
dessutom statsminister Perssons hemvist under en stor del av denna period. 

Fallstudien bygger på dels ett par intervjuer med företrädare för Malmö stad, 
dels planer och annat skrivet material från Malmö stad. 

4.1 Från kretslopp till hållbar stad 

Arbetet för hållbar utveckling inleds i Malmö kring mitten av 1990-talet, något 
senare än på andra håll. Redan 1988 hade efter valet den Centrala Miljönämnden 
bildats, som tog initiativ till det första miljöprogrammet, men arbetet gick i stå.  
 

Fig 2. Schematisk utveckling av Malmös miljö- och hållbarhetsarbete  
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När väl Agenda 21-arbetet inleds i Malmö, på initiativ av Miljönämnden 
(facknämnd), kom det att i stort karaktäriseras av det kretsloppstänkande som 
dominerade samhällsdebatten vid denna tid (se avsnitt 3.1.1). Malmös 
hållbarhetsarbete förändras senare under 1990-talet från mer ’renodlade’ 
miljöfrågor till att bli en viktig del i transformeringen av Malmö till en mer 
hållbar och attraktiv stad (ÖP, 2005). Välfärdsfrågorna har hela tiden varit nära 
förknippade med tanke på Malmös svåra sociala situation, även om frågorna 
operativt hållits isär.  

4.1.1 Lokal Agenda 21 

Även om Malmö måste anses vara en av de 40-60 pionjärkommuner i landet som 
Eckerberg talar om, var staden ”inte bland de kommuner i landet som snabbast 
anammade Agenda 21”, som Malmö stad skriver i en skrift 2002 (Malmö stad, 
2002:8). ”Orsaken... var kanske främst den ekonomiska krissituation som rådde i 
Malmö i mitten av 1990-talet” (ibid). När det var som värst uppvisade staden ett 
underskott på 1 Mdr (!). Det var inte läge att äska om medel för nya 
utvecklingssatsningar, även om intresset för miljöfrågorna och hållbar utveckling 
fanns där. Resurserna för Malmös Agenda 21-arbete var också ”blygsamma de 
första åren” (ibid, s 25) och arbetet inriktades ”huvudsakligen på information och 
folkbildning” (ibid) samt dialog med föreningslivet. I Malmö startade snarare 
LA21-engagemanget i en Agenda 21-grupp i stadsdelen Kirseberg samt i 
studieförbund och föreningsliv som Naturskyddsföreningen, UMBRA och 
Möllevångsgruppen. Miljönämnden anhöll 1993 om medel för att inleda ett lokalt 
Agenda 21-arbete i samband med uppdateringen av miljöprogrammet. Ett nytt 
miljöprogram med ”bredare approach” (Nilsson, 2005-12-13) togs fram och 
interna seminarier om Agenda 21 för politiker och tjänstemän genomfördes, men 
det var först 1995 som särskilda resurser avsattes för Agenda 21-arbetet.  

Malmö stad hade mot bakgrund av 90-talskrisen inlett ett omfattande 
visionsarbete (”Malmö 2015”), vilket också kom att bli startpunkten för Malmös 
hållbarhetsarbete. 1995 inleddes en bred dialog om ”miljövisionen” som 
sedermera ledde fram till ett enhälligt antagande av Malmös Agenda 21-dokument 
i januari 1997. Med inspiration från en annan svensk kommun (Nybro) fick 
LA21-dokumentet statusen som ett visionsdokument med ”grundläggande 
förutsättningar, principer och riktlinjer för en hållbar utveckling i Malmö” 
(Malmö stad, 2002:26): ”I miljövisionen utvecklades bilden av ett långsiktigt 
hållbart Malmö där miljöhänsyn kombineras med en bra livsmiljö, ekonomisk 
utveckling och en god välfärd” (ibid, s 25f). Konkreta miljömål och åtgärdsförslag 
angavs i Miljöprogram för Malmö stad 1998-2002 som antogs av fullmäktige året 
efter (beslut 1998-02-26), med t.ex. långtgående klimatmål (minska CO2 med 
25% 1995-2005) eller att kväveutsläppen till Öresund ska minska med 30% till 
2005. Idag ersatt av nytt miljöprogram för perioden 2003-2008 (beslut 2003-09-
25). I december 1997 antogs även en miljöpolicy för Malmö stads förvaltning 
(rubricerat ”En hållbar stad”). 
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Idag har Agenda 21 som begrepp fallit i prioritet i Malmö. Från att ha varit ett 
samlande begrepp för Malmös hållbarhetsarbete har Agenda 21 blivit en del av 
Miljöförvaltningens övriga miljöarbete; andra delar är LIP/KLIMP, 
miljömålsarbetet, miljötillsynen, m.m. LA21 har dock institutionaliserats, t.ex. i 
form av en fast Agenda 21-samordnare, och är idag synonymt med 
projektverksamhet för att mobilisera enskilda i stadens miljöarbete. 

4.1.2 Lokala investeringsprogram – LIP, KLIMP 

Malmö stad hade genom besluten 1997 om Agenda 21-dokumentet, miljöpolicyn 
och i det nya miljöprogrammet (som var på väg till beslut, febr 1998) slagit fast 
inriktningen. När regeringens Delegation för Ekologiskt hållbar utveckling 
lanserade idén om en LIP-reform under 1997 var man i Malmö ”överens om 
inriktningen på hållbar utveckling” över hela det politiska fältet och man ”stod bra 
i fas när LIP kom” (Nilsson, 2005-12-13). ”Vi hade börjat tänka hållbara 
lösningar” och LIP gav resurser åt ”vinnarna i LIP-spelet” (ibid). 

Malmö tillhör en av de kommuner som erhöll en ansenlig andel av de statliga 
LIP-stöden. Sammanlagt fick Malmö stad 445 miljoner kronor i tre omgångar 
(1998, 2000, 2002) till 90 projekt omfattande totala investeringar för mer än 2 
miljarder kronor (www.ekostaden.com; Malmö stad, 2002:28). Merparten av 
projekten har varit riktade till Västra Hamnen/Bo01, Augustenborg och 
Rosengård, men stöd har också använts till nya våtmarker, utbyggnad av 
cykelbanor och miljöanpassad ombyggnad av skolor (ibid).   

LIP-projekten innebar att man fick upp nya aktörer på arenan, som tidigare inte 
varit aktiva i Agenda 21-arbetet. ”LIP tillförde en kritisk massa av resurser” och 
miljöarbetet hade nu mer att erbjuda, vilket också lockade fram aktörer och lokala 
resurser. Särskilt LIP-programmet för Bo01 var ”något utöver det vanliga med 
gott om svängrum” som engagerade byggföretag, arkitekter och forskare samt inte 
minst fick upp Sydkraft (E.ON) på banan. Från och med Bo01 har Sydkraft/E.ON 
varit en viktig medspelare i Malmös arbete, som alltmer kommit att handla om 
nya energitekniker och klimatfrågor (t.ex. i LIP 2002 och KLIMP 2004). Den 
parallella utbyggnaden av Malmö högskola – lokaliserad i Bo01:s närhet – 
innebar också ett närmande mellan stadsförvaltningen och högskolan i 
miljöfrågor. Detta samarbete har fortsatt, t.ex. för utvärdering av insatserna i 
Västra hamnen, och resulterat i utvecklingen av ett gemensamt institut för hållbar 
stadsutveckling, som går under arbetsnamnet SEKUM (Nilsson). 

Två projekt dominerar Malmös LIP-program; dels en ny, ’ekologisk’ stadsdel i 
Västra Hamnen (Bo01), dels ’ekologisk’ ombyggnation av stadsdelen 
Augustenborg, ett miljonprogramsområde med hög andel nysvenskar. Dessa båda 
stadsdelar har utgjort något av symboler för Malmös hållbarhetsarbete och står 
modell för fortsatta utvecklingsprojekt. I exempelvis den pågående utvecklingen 
av Hyllievång i södra Malmö är ambitionen att ta vara på erfarenheterna av t.ex. 
det integrerade energisystemet i Västra Hamnen (Formas, 2004:20; Nilsson) och 
trafikkonceptet uppges stå modell för det nya trafikmiljöprogrammet 2005-2010 
(Formas 2004:24). 
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4.1.3 Framtidsstaden Bo01, Västra hamnen 

I Västra hamnen, som började bebyggas inför bomässan Bo01, har Malmö stad 
tillsammans med byggherrar och Sydkraft (E.ON) sökt förverkliga tankar om 
ekologisk hållbarhet i en urban bostadsmiljö. Området, och framförallt bomässan 
Bo01, har varit omskrivet, debatterat och skandalomsusat, men med facit på hand 
har det visat sig bli ett framgångsrikt utvecklingsprojekt, och något av en 
experimentverksstad, för hållbart samhällsbyggande som dessutom rönt stor 
uppmärksamhet som föredöme för andra. För miljösatsningarna under den första 
utbyggnadsfasen (inför Bo01) öronmärktes i statsbudgeten 1999 särskilt 250 
miljoner kronor av de statliga LIP-bidragen. Dessa fördelades, utom konkurrens 
med Malmös och övriga kommuners LIP-program, mellan 67 olika projekt i 
området. De flesta åtgärderna har genomförts14 och har gällt bl.a. saneringen av 
industriområdet, ett integrerat energisystem med mål om 100 % förnybar energi 
(sol, vind, biobränsleeldad fjärrvärme), trafiksystemet, ett gemensamt avfalls- och 
återvinningssystem, biotopskapande åtgärder (enligt principer om grönytefaktor, 
ersättningsbiotoper, m.m.) och miljöanpassat byggande samt informations- och 
kunskapsspridning (inklusive själva bomässan) (www.ekostaden.com; Formas, 
2005:19ff). För att involvera och styra byggherrarna utarbetades som ett led i 
planeringen ett kvalitetsprogram som angav ”lägsta godtagbara standard för 
miljölösningarna på området” (Formas 2005:14, 41ff).  

Idén om en internationell bomässa inför millennieskiftet växte fram kring 
mitten av 1990-talet i arkitektkretsar, inom Boverket och föreningen SVEBO 
(bildat av Boverket och med ett antal kommuner som medlemmar). Fyra personer, 
Tommy Hedlund och Gösta Blücher på SVEBO samt arkitekterna Magnus 
Silfverhielm och Klas Tham (sedermera mässarkitekt för Bo01), bedöms ha spelat 
en central roll för utformandet av visionen och temat för mässan; ’Boplatsen, 
bostaden och livet i världens första ekologiskt uthålliga välfärdssamhälle’ 
(Formas 2005:16). De grundläggande idéerna präglades tydligt av 
moderniseringstankar med ekologiska förtecken helt i stil med den gröna 
folkhemstanken. 

 
Vi står nu, liksom en gång det förindustriella samhället, inför ett nytt tidevarv. 
Industrialismen som skapade arbete och välstånd för massorna, ersätts av kretslopps- och 
IT-samhället (Programskrift för Bo 2000, cit. i Formas, 2005:16). 
 

Malmö anmälde, som en av åtta kommuner, sitt intresse och i maj 1996 valdes 
Malmö ut att bli värd för bomässan Bo 2000, som planerades att hållas på Ön i 
Limhamn. Vilken stad kunde väl lämpa sig bättre att hysa ett skifte från industri- 
till kretslopps- och IT-samhället än Malmö, en av Sveriges traditionellt sett mest 
typiska folkhemsstäder? I den lokala Malmövisionen hade samma ingredienser – 
kunskaps- och IT-samhället samt kretsloppstankarna – nyligen redan blandats. 

                                                                                                                                                   
 

14 I huvudsak är det av de mer omfattande projekten endast det s.k. KREPRO-projektet, för att 
utvinna fosfor ur rötslam, som inte kunnat genomföras (Formas, 2005:21). 
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I början av 1999 fattades ett avgörande beslut; att bomässan skulle skjutas upp ett 
år och Bo 2000 bli Bo01 samt att flytta mässområdet till Västra hamnen, där 
Malmö stad just övertagit mark efter SAAB. Inriktningen ändrades därmed. Nu 
skulle ett gammalt industriområde saneras och byggas om till modernt 
bostadsområde. På Ön hade idén varit att sluta kretsloppen så lokalt som möjligt,  
efter modell av de ekobyar som byggts runt om i landet (Formas 2005:14). Men, i 
Västra hamnen fick detta överges och ”istället växte visionen om den stora och 
täta stadens ekologiskt hållbara system fram” (ibid). Samtidigt förändrades temat 
till ’Framtidsstaden i det ekologiskt hållbara informations- och välfärdssamhället’ 
och ambitionen utvecklades till att bli ett föredöme för ”en global urban 
miljösatsning för storstäder” (Formas 2005:14f). Detta bekräftar rörelsen från 
lokalt kretsloppstänkande till urbant storskaliga miljölösningar och hållbar 
stadsplanering som Malmös miljöarbete genomgår under perioden.  

4.1.4 Ekostaden Augustenborg 

Malmö stad har även använt LIP-stöden för andra syften än miljömässiga, genom 
projekt som haft ambitionen att väva samman miljöinsatser med sociala behov i 
vissa områden, t.ex. i Fosie. 

 
Det finns ett antal människor som har välfärd och mitt i allt detta har vi människor 
som inte lever i välfärd, som riskerar att hamna efter... I grund och botten är det 
social hållbarhet... vi har ju Augustenborg-projektet som  är en kombination av social 
och ekologisk upprustning av ett 50-talsområde; egentligen ett miljonprograms-
projekt (Rubin). 

 
LIP-projekten i dessa områden har även haft ambitionen att bidra till stadens 
modernisering och välfärdsutveckling. Med ett sådant perspektiv är det naturligt 
att en stadsdelsförvaltning som den i Fosie aktivt söker finansiera attraktiva 
utvecklingsinsatser som t.ex. Ekostaden Augustenborg. 

Bostadsområdet Augustenborg i Malmö byggdes i början av 1950-talet. 
Stadsdelen rymmer 1 800 lägenheter, varav 1 600 ägs av kommunala MKB, och 
har ca 3 000 invånare samt ca 600 arbetstillfällen (Malmö stad, 2002:118). När 
bostadsområdet byggdes var det tänkt som ett mönsterområde, ”ett paradexempel 
på det nya folkhemmet” (SDS, 2006-03-21), där den arbetande befolkningen 
skulle få tillgång till bra och billiga bostäder. Lägenheterna bestod mestadels av 
stora trerumslägenheter, en gång betraktade som rymliga, men nu överträffade av 
moderna fyr- och femrumslägenheter. Försök att modernisera området gjordes, 
men utflyttningen var ett faktum och en ökad känsla av övergivenhet bredde ut 
sig. Med tiden fick området ett dåligt ryckte och många invånare flyttade från 
området i slutet av 1960- och början på 1970-talet.  

Under 1980- och 90-talen ökade åter invånarantalet. Det förde med sig en ny 
kulturell och etnisk mångfald, men de sociala svårigheterna bestod och i viss mån 
ökade. Under 1990-talet fick stadsdelen ett uppsving, då den s.k. 
storstadssatsningen tillförde kapital till olika projekt i Malmö med syftet att 
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minska arbetslösheten och segregationen (Malmö stad, 1998b:8). Omflyttningen 
har minskat med närmare 20 % under de senaste åren till följd av olika insatser, 
bl.a. LIP-projekten (SDS, 2006-03-21). 

Inom ramen för Malmös LIP-program har stadsdelen Fosie genomfört en rad 
åtgärder i Augustenborg, under samlingsnamnet Ekostaden Augustenborg, som 
tillsammans utgör en av de största satsningarna i Europa på ekologisk omställning 
av ett existerande bostadsområde. I samråd med boende och verksamma i området 
har satsningar genomförts för att öka medborgardeltagandet och minska områdets 
miljöbelastning. De miljömässiga åtgärderna tar sin skepnad i bl.a. lokalt 
omhändertagande av avfall, som de boende varit med att planera, idag landets 
största boendenära källsortering och kompostering. Andra åtgärder var 
ombyggnad av gårdar, torg och trafikmiljöer, att förbättra grönstrukturen och öka 
den biologiska mångfalden. Inte minst har de ’gröna taken’ och de öppna 
dagvattenkanalerna blivit ett nytt signum för området. Området hyser dessutom ett 
institut för gröna tak, Scandinavian Green Roof Institute. (www.ekostaden.com; 
SDS, 2006-03-21) 

4.2 Malmö – showcase för Gröna Folkhemmet? 

Uttolkningen av hållbar utveckling har i Malmö förändrats över tid. Huvudfokus 
har legat på miljöaspekterna i hållbarhetsbegreppet, även om fokus förskjutits här 
inom. Idag finns ambitioner, t.ex. i nya översiktsplanen från 2005, att tala om 
ekonomiskt, ekologiskt och social hållbar utveckling. Detta är ”att se som ett sätt 
att sortera helheten” (Nilsson) samtidigt som man fortsatt vill hålla isär 
begreppen, åtminstone från kommunledningens sida. 

Inledningsvis fokuserades frågor kring kretslopp och naturresurshushållning 
som anknöt till idén om kretsloppssamhället som till stor delar dominerade den 
svenska miljödebatten under början av 1990-talet. Idén om en bomässa på Ön i 
Limhamn var tänkt som en ’ekoby’ i urban miljö, färgad av kretsloppstänkandet. 
Det s.k. KREPRO-projektet – som aldrig genomförts – om ett gemensam avlopps- 
och avfallssystem för att utvinna fosfor ur slam var ett annat exempel. 

Miljövisionsarbetet och LA21-arbetet var till stora delar en fas av ’social 
mobilisering’ för att engagera medborgare och personal på bred front, men lade 
också fast viktiga principer för det fortsatta arbetet. En av intervjupersonerna 
förklarar detta: 

 
När Agenda 21-dokumenten skrevs på tror jag att kommunerna i landet uppfattade övriga 
delar som överspelade. Social och ekonomisk hållbarhet hade man jobbat med i alla tider, 
medan den ekologiska hållbarheten var ett nytt begrepp. Det handlade mycket om 
naturresurshushållning och om att lämna över naturen i ett gott skick till senare 
generationer. Det var många sådana begrepp som kändes nya i miljöpolitiken. Tidigare 
hade det handlat mycket om kemikaliesamhället och dolda hot som existerade. Så man 
kan säga att det uppstod nya ’grepp’ (Rubin, 2005-12-20) 
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Malmö brottas även med en svår social problematik, hög arbetslöshet, fattigdom 
och omfattande segregation. Parallellt med övrigt hållbarhetsarbete har detta 
utgjort ett viktigt utvecklingsarbete för staden, t.ex. uttryckt i Välfärd för alla-
programmet. I miljöarbetet finns tecken på ambitionen att förena de ekologiska 
ambitionerna med sociala. 

 
Sett ur ett ekologiskt perspektiv finns goda möjligheter att skapa mer miljöanpassade och 
resurseffektiva system för bland annat energi, trafik och kretslopp. Om nya tekniska 
lösningar kan kombineras med ett mer miljöanpassat beteende hos människor kan Malmö 
bli en mycket ekoeffektiv stad. För att också få en hållbar välfärd krävs att miljöarbetet 
kombineras med åtgärder för minskad segregation, bättre folkhälsa, ökad demokrati och 
större delaktighet. (Malmö stad, 2002:31; vår kursivering) 
 

Inom exempelvis LIP-programmen återfinns projekt som både omfattar fysiska 
miljöinvesteringar och samtidigt vill bidra till dialog och ökat deltagande i t.ex. 
bostadsområden med hög andel nysvenskar. Exempel på sådana projekt finns i 
Augustenborg (Fosie) och Rosengård.  

Även om Välfärd för alla och miljö- och hållbarhetsarbetet hålls isär som 
separata politikområden – med argumentet att ”skomakarn´ bör bli vid sin läst” 
(Rubin) – finns tecken på närmande (t.ex. i ÖP). Miljöarbetet har under och efter 
LIP-programmen inriktats allt mindre på beteendeförändringar och brett 
miljöengagemang och allt mer på att modernisera staden. Här utgör Västra 
Hamnen/Bo01 och Citytunneln exempel på nyinvesteringar man hoppas ska få 
återverkningar för stadens utveckling. Samtidigt utgör Augustenborgs- och 
Rosengårdsprojekten exempel på modernisering av befintliga bostadsområden. 
Miljöambitioner utgör i Malmö en del i ett större sammanhang, nämligen att 
utveckla staden och göra den mer attraktiv för dess invånare: 
 

Storstäderna kommer överhuvudtaget att få attraktivitetsproblem om man inte klarar av 
att hantera sin lokala miljö… [F]aktorer [som buller, luftkvalitet, etc] kan leda till att 
städerna tappar sin attraktivitet om de inte klarar av att hantera detta.... det är strategiskt 
viktigt för staden att klara av problematiken med attraktivitetsfaktor, att det hela tiden 
finns alternativ (Rubin). 
 

Den bild som framträder blir allt tydligare: Hållbar utveckling innebar för Malmö 
inledningsvis möjligheter till förnyelse av och ökat engagemang för miljöarbetet, 
men har efter hand blivit en viktig del av det samlade projektet att modernisera 
Malmö som välfärdsstad. Med andra ord; den gröna folkhemstanken tycks kunna 
appliceras i den gamla folkhemsstaden! 
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4.3 Lokal logik vs. nationell styrning 

Malmö visar sig vara ett gott exempel på det skifte i svensk miljöpolitik/policy 
som sker någon gång efter 1996. Åtminstone finns ett tidsmässigt samband. 
Malmö genomgår en utveckling från ett kretslopp- och Agenda 21-präglat arbete 
till inriktning på ekologisk modernisering, fysiska miljöinvesteringar och hållbar 
stadsutveckling motsvarande den utveckling som sker nationellt och på andra håll 
i landet. Är detta en produkt av omsvängningen på nationell nivå och en 
konsekvens av att Malmö erhåller en ansenlig andel av de statliga LIP-bidragen? 
Eller, råkar lokala processer och ambitioner sammanfalla med förändringarna i 
den nationella politiken?  

Å ena sidan har det funnits någon form av egen lokal logik, utifrån behovet av 
en ny profil för Malmö, som utvecklats efter hand när möjligheter givits. Denna 
lokala logik bottnar i Malmös behov av att ändra inriktning och profil: 

 
Det är inte så att det funnits en genomtänkt strategi i den betydelsen att vi vet vad 
som komma skall härnäst, men vi hade bestämt oss för omprofileringen... filosofin är 
att kunna springa när dörren öppnas (Rubin). 

  
Å andra sidan, är man öppen för impulser och influenser utifrån och söker aktivt 
inspiration från andra genom deltagande i debatten, nätverk och olika 
samarbeten.. Som intervjupersonerna uttrycker det: ”Vi har bra ’early warning’-
system i Malmö” (Nilsson) eller att ”...vi har ångan upp; när det dyker upp nya 
idéer så är Malmö oftast de första att vara där” (Rubin). Man var också snabbt ute 
när LIP-reformen väl lanserades 1997 och tillhörde några av de första 
kommunerna som erhöll stöd. 

Uppmärksamheten har inte heller låtit vänta på sig. Malmös investeringar för 
att modernisera staden med ekologiska förtecken satte staden i fokus, skapade en 
strid ström av besökare och nya kontaktytor, inte minst internationellt. Detta har 
man inte varit sena att utnyttja för att etablera ytterligare resurser för 
utvecklingsarbetet, t.ex. genom EU-projekt med andra europeiska städer. Malmö 
har även kommit att bli en viktig part i den svenska regeringens nära samarbete 
med Blairregimen i Storbritannien kring just frågor om miljö och hållbar 
utveckling (Nilsson). 

Samtidigt har Miljödepartementets handläggning av Malmös LIP-ansökningar 
varit styrande i den bemärkelse att prioriteringarna av de lokala projekten 
påverkats av medelstilldelningen. Frågan är i vilken utsträckning LIP-bidragen 
varit styrande för vilka frågor som hamnat i fokus och vilka faktiska insatser som 
genomförts i Malmö. En tolkning av reformens återverkningar är att lokala idéer 
lockades fram och till viss del kunde realiseras.  

Vad gäller Bo01 styrdes utvecklingen knappast från centralt håll, utan var 
resultatet av samspelet mellan lokala krafter och centrala aktörer inom bl.a. 
Boverket och SVEBO. LIP-stöden erbjöd möjlighet att förstärka miljöprofilen, 
vilket man lyckades argumentera för i Rosenbad, som efter påtryckningar gjorde 
en specialdestinering av medel till bomässan i Malmö. Men, det var sannolikt inte 
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mer än så. Det är huvudsakligen lokala idéer i samklang med den allmänna 
samhällsdebatten som gjort att Västra hamnen blivit vad det blivit. Utan de lokala 
LIP-bidragen hade miljöprofilen möjligtvis blivit lägre, men en bomässa med 
ekologiska förtecken hade sannolikt genomförts i Malmö ändå. De grundläggande 
idéerna hade satt sig; Malmö hade valts ut som platsen och processen hade inletts 
redan när Anna Lindhs regeringsdelegation kom med nyheten om LIP-bidragen 
1997. Det har snarare varit frågan om projekt som sökt finansiering än 
finansiering som sökt projekt. Malmö visade sig vara en lämplig plats, med en 
förberedd stadsförvaltning, för att omsätta regeringens tankar om ekologisk 
hållbarhet. 

Traditionella perspektiv utgår ofta från frågor om styrning och hur beslut 
implementeras från över- till underordnad nivå, i detta fall från nationell till lokal. 
Våra intervjuer visar på att saken kan vara den omvända; att staten söker stöd för 
en viss politik lokalt: 

 
När ministrarna får dåligt stöd runt om i landet kan de ofta räkna med att det finns ett 
starkare stöd i Göteborg, Stockholm och Malmö… Jag har noterat att storstäderna 
tillsammans bildat en motpol till de traditionella industriorienterade 
grupperingarna… även i frågor som inte direkt berör städerna (Rubin). 
 

Detta kan förklaras av att fronten för modernitetsprojektet på något sätt står i 
städerna. Intervjun igen: 

 
Gröna folkhemmet passar väldigt bra in i den socialdemokratiska tanken. Om man 
förfogar över hållbarhetskunskapen… inser man att vi måste genomföra, av vissa 
kallade, impopulära beslut. I städer eller universitetsorter så är denna teori och tanke 
mer accepterad och känd, än i mindre orter (ibid). 
 

Bilden tyder, alltså, på hur relationen mellan det lokala och det nationella 
karaktäriserats av ömsesidigt samspel snarare än styrning. 

4.3.1 Omprofilering 

Malmö stads arbete för en hållbar utveckling bör förstås mot bakgrund av de 
förändringar staden genomgick i övrigt. Efter att ha varit en välmående 
välfärdskommun under 1960-talet befann sig staden i en djup svacka sedan slutet 
av 1970-talet. Omfattande industrinedläggelse, utflyttning m.m. urholkade 
bärkraften för den lokala välfärden och den kommunala ekonomin, men 
påverkade också den malmöitiska självbilden.   

 
Allt det här kom i ett läge då Malmö behövde en ny profil, det fanns någonstans en 
växande insikt om att Malmö inte kunde fortsätta på det vis vi tidigare gjort. Vi var en 
industristad, som helt enkelt blev tvingade till att byta politik. Ekologisk hållbarhet 
lanserades just i den här vevan och passade väldigt bra in i den nya profilen.  
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Slutsatsen var att Malmö behövde komma ifrån sin gamla stämpel som industristad, 
vi behövde byta till något annat. Miljöfrågorna var viktiga i sig, men strategiskt var de 
ännu viktigare för Malmö, därför att det var ett sätt för Malmö som stad att 
’pånyttfödas’.” (Rubin; vår kursivering) 

 
Denna bakgrund är återkommande hos intervjupersonerna. Det ”nya” 
miljöengagemanget sågs som en chans för Malmö; för att förnya miljöarbetet, 
men framförallt erbjöd hållbar utveckling strategiska möjligheter för stadens 
utveckling. Detta har varit den bärande logiken bakom Malmös arbete för en 
hållbar utveckling.  
 

...det unika i sig är inputen av det strategiska, malmöitiska behovet av en 
profilförändring (Rubin) 

 
Sedan mitten av nittiotalet har miljöarbetet i Malmö fördjupats och breddats. 
Detta har skett under en tid som skapade nya förutsättningar i Malmö; perioden 
1998 till 2003 beskrivs som den mest händelserika i Malmös historia. Genom 
förbindelserna med Danmark och inte minst genom utvecklingen av tågtrafiken 
har Malmös roll som regionalt centrum växt. Citytunneln är en annan faktor som 
kommer att göra Malmö ännu mer tillgänglig. Stadens kunskapsorienterade profil 
har förstärkts med den nya högskolan, som dessutom har en tydlig miljöprofil 
(Malmö stad, 2003:9). 
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5 Diskussion / Slutsatser 

Vad låg till grund för Malmös beslut att omprofilera sig och varför har frågor om 
miljö och hållbar utveckling blivit så pass centrala för Malmös utveckling som de 
blivit? Frågan är: fanns miljöambitioner redan tidigt i Malmö eller var hållbar 
utveckling en diskurs man adopterade och tog till sig? Fallstudien pekar på att det 
tidigt fanns en vilja att utveckla och förnya miljöarbetet i sig, t.ex. genom den 
Centrala Miljönämndens tillblivelse 1988. Detta arbete gick dock i stå, vilket kan 
tolkas som att ämnet i sig saknade tillräcklig drivkraft för att nå framgång. Efter 
krisen i början av 1990-talet förändrades situationen. Utrymmet för nya satsningar 
var små och den enda möjlighet för framgång var att miljöarbetet kunde bidra till 
stadens behov av omprofilering. Miljöfrågan gick till att bli en strategisk fråga för 
staden och hållbarhet blev en del av stadens nya profil, och har idag kommit att 
betraktas som en motor bland andra för stadens utveckling. 

Utvecklingen såväl i Malmö som i Sverige över huvudtaget visar prov på en 
rörelse mot ekologisk modernisering. Bilden är visserligen inte så entydig som i 
tabellerna 1 och 2 (i kap 2), t.ex. visar svenskt miljöarbete prov på både 
’remediala’ och ’anticipatoriska’ inslag, även om den förebyggande karaktären 
stärkts. Svenskt miljöarbete är dessutom fortfarande i hög grad ’silo-strukturerad’ 
(Fudge-Rowe, 2000) och karaktäriseras snarare av stark sektorisering än 
integration (Bäckstrand et al, 2004:247ff); så även i Malmö. Men, i övrigt är 
inriktningen på t.ex. konsensusskapande och problemlösning (framför konflikt 
och problemdefinition) samt på ekonomiska styrmedel, ’promoting’ av hållbar 
tillväxt och ’gröna jobb’ i svensk miljöpolicy i hög grad eko-modernistisk. Eko-
modernismen är rent av inbyggd i själva gröna folkhemstanken, som går ut på att 
uppnå ”ecologically sustainable socioeconomic welfare through ecological 
modernisation” (Lundqvist, 2004:1298). Tanken om ’det gröna folkhemmet’ 
börjar slå rot och har transformerat den svenska hållbar utveckling-diskursen till 
ekologisk modernisering av välfärdsstaten på ett tydligare sätt än tidigare.  

Denna förändring blir också tydlig i Malmös rörelse från lokal Agenda 21-
dialog till hållbar stadsutveckling. Fokus har skiftat från lokala 
kretsloppslösningar och ’social mobilisering’ till urbana miljösystem och 
investeringar i den bebyggda miljön och infrastrukturen för att modernisera 
välfärdsstaden med ekologiska förtecken. 

 
Rent idémässigt har det alltid existerat en grön linje; idén om att lämna över vår 
värld till nästkommande generationer i ett gott skick. Den har alltid varit densamma. 
Samtidigt har synen på vad en kommun bör göra förändrats. Till en början 
kännetecknades arbetet av ett gräsrotsorienterat perspektiv, till att fokusera på social 
mobilisering, så har vi rörts oss mot ett nytt läge via Bo01. Numera hjälper vi de 
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stora aktörerna att välja mer hållbara lösningar till det vi har idag, vilket är stora 
kraftiga ingrepp i infrastrukturen (Rubin, 2005-12-20). 

  
Hållbarhetsarbetet erbjuder här inte endast ’miljöanpassning’, utan är i lika stor 
utsträckning strategiskt viktigt; i Malmö för omprofileringen av den gamla 
industristaden, för Göran Persson och socialdemokraterna för att revitalisera den 
svenska välfärdsstaten genom ett nytt statsbärande projekt. 

Malmös utveckling följer i stort de diskursiva förändringarna och har burits 
fram av lokala drivkrafter samtidigt som man varit öppen för, och aktivt sökt, 
influenser utifrån. Sambandet är komplext och inte helt enkelt att se, men 
karaktäriseras mindre av styrning än av ömsesidigt samspel inom ramen för de 
diskursiva förändringarna. Det kan behövas närmare studier (t.ex. fler intervjuer) 
för att tydligare klargöra den diskursiva dynamiken bakom Malmös förändringar; 
hur ser diskurskoalitionen specifikt ut för Malmö? Det lokala behovet av 
omprofilering, som i sig utgjort en stark lokal diskurs, har dock varit avgörande. 
Miljöarbetet har helt enkelt behövt kooptera denna logik för att nå framgång, en 
strategi som visat sig vara lyckad. 

Samtidigt bör Malmös miljöprofil förstås som till stor del socialdemokratiskt 
färgad snarare än uppburen av grön ideologi. Det är potentialen att bidra till 
modernisering, tillväxt, sysselsättning, välfärd och attraktivitet som är drivkraften 
för Malmös miljöarbete. Detta har Malmö gemensamt med Göran Persson och 
den övriga svenska socialdemokratin. En logisk konsekvens av detta är att 
socialdemokratiska eko-modernister inte haft några större problem med projekt 
som t.ex. Citytunneln eller det nya gaskombikraftverket, till skillnad från t.ex. 
lokala miljöpartister. Tvärtom ses dessa projekt som möjligheter som kan förenas 
med miljöhänsyn och hållbarhet. 

En fråga vi dock inte kan låta bli att ställa oss, är vilken roll Göran Persson haft 
för att Malmös arbete ’blev som det blev’? Malmö stad framhåller gärna lokala 
ambitioner och idéer till varför Malmö stad lyckats så väl med att integrera 
miljösatsningen med behovet av en ny profil.  

 
Om jag tidigare beskrev att vi haft en väldigt medveten hållning... så har vi gjort det 
oberoende av Göran Persson. [Men] Förmågan att hålla hög svansföring i den här 
frågan hade minskat betydligt om vi inte känt att vi haft något slags stöd för det... 
(Rubin, 2005-12-20) 

  
Men, kan Göran Persson möjligtvis ha haft en mer aktiv roll så? I en debattartikel 
i Sydsvenska Dagbladet 2006-03-14 diskuterar Olle Svenning hur Göran Persson 
under några år spred glans över staden och gjorde Malmö, där en gång några av 
arbetarrörelsens mäktigaste ledare växt fram, till ’huvudstad’ (Svenning, 2006). 
Malmö hade länge varit tomt på ministrar och Göran Persson fyllde tomrummet. 
Under Perssons tid i Malmö, en stad med massarbetslöshet, sociala klyftor och 
segregation, började staden omvandlas i en takt vi inte sett tidigare. Kanske 
skedde detta t.o.m. under hans beskydd?  

En sak är klar; det skedde åtminstone i hans anda – ekologisk modernisering av 
välfärdsstad(t)en. 
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