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Abstract 

 

This essay discusses the use of ecosystem services in the vity renewal project Norra 

Djurgårdsstaden in central Stockholm. The chosen method has been a document 

analysis where neoliberal planning tendencies was identified from five factors. This 

was then critically analyzed with the theoretical framework of Harveys theory about 

urban entrepreneurialism, and political ecology. Holgersens Green fix, Racos 

theory about cultural distinction in communities, and Costanzas et.al theory about 

a putting a monetary value on the natures ecosystems.  

This essay examines how ecosystem services can be used in a neoliberal city and 

how it affects its citizens.  

The analysis shows how the use of ecosystem services and the environmental 

aspects of them is mostly used as city branding to attract innovative humans and 

capital. It also shows what role ecosystem services can play in a neoliberal city with 

strong public-private partnerships, and how it would come to better use in areas 

with lower socioeconomical status, and that it´s therefor not created for the citizens, 

but rather for the visitors and the companies to strengthen Stockholm on the 

interurban market. 

 

Key words: Ecosystem services, neoliberal planning, Norra Djurgårdsstaden, City 

branding, political ecology 

  



4 

 

 

1. Inledning 

97% av Sveriges klimatforskare är överens om att klimatet förändras i en allt 

snabbare takt och att det är vi människor som är ytters ansvariga för detta1. Våra 

levnadsmönster påverkar miljön och det krävs därför åtgärder både för att vända 

denna pågående negativa utveckling och att förbereda städer för de förändringar 

som vi står inför2. Samtidigt ökar segregeringen i många svenska urbana områden 

där de socioekonomiska skillnaderna tar sig allt starkare uttryck i livskvalitet, 

inkomst och närområdens utformning. Dessa två urbaniseringsproblem kan vid en 

första anblick verka frånkopplade, men vid en närmare undersökning kan man se 

att de beslut som fattas för att skapa klimatsmarta bostadsområden fattas i de 

resursstarkare områdena, vilket även bidrar med ökad skillnad i livsförutsättningar.  

Arbetet med att finna en lösning för dessa utmaningar som är både socialt, 

ekologiskt och ekonomiskt hållbar har länge debatterats. De senaste åren har arbetet 

med ekosystemtjänster i urban planering börjat ses som ett svar på frågan om det är 

möjligt. De bidrar med klimatanpassning, reducerar utsläppen i atmosfären och kan 

samtidigt bidra med positiva sociala effekter som minskad stress, skapandet av 

naturliga mötesplatser och ett icke-könskodat lärande. Regeringen har tillsammans 

med Boverket bestämt att ekosystemtjänster senast 2018 ska tas i beaktning vid alla 

beslut där de kan vara av relevans att nyttja3. Ekosystemtjänster grundar sig i att 

naturen komodifierats, och de tjänster som ekosystemen bidrar med för människans 

välstånd uppmärksammas som ett gratisarbete som utförs åt oss. 

Genom att sätta ett monetärt värde på naturen kan man belysa rollen den spelar för 

oss människor, men när detta görs inkorporeras oundvikligen naturen även i det 

kapitalistiska systemet. Frågan är då vilken roll ekosystemtjänster kommer att spela 

för de urbana sociala och ekologiska problem vi står inför? Dagens 

samhällsplanering har många nyliberala tendenser och präglas av offentlig-privata 

samarbeten (OPS). När förhållandesättet till naturen förändras, förändras även 

förutsättningarna i en stad och hur stadsrummet utformas och används. I 

stadsförnyelseprojektet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm sker ett omfattande 

arbete med att implementera ekosystemtjänster i området. Hur kommer detta att 

påverka staden, vem är det som gynnas av detta arbete; är det befolkningen i stort, 

individen, eller de som styr? 

                                                   
1 SVT. Förkrossande majoritet enig om klimatförändringarna 12-04-2010 
2 Ibid. 
3 Boverket, Hållbart byggande och förvaltning. Ekosystemtjänster (2018) 
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1.1 Syfte och upplägg 

1.1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den urbana maktrelationen påverkas 

av att arbeta med ekosystemtjänster, framförallt ur invånarna i en stads perspektiv, 

men även stadens roll på den interurbana marknaden. Det är de offentliga aktörerna 

som lagstadgar användandet av ekosystemtjänster, och kommuner som beslutar att 

samhällsbyggare så som bostadsbolag aktivt måste arbeta med dessa. Samtidigt är 

det privata aktörer som varit med och tagit fram dessa riktlinjer, aktörer som är 

direkt beroende av ekonomisk vinning och att attrahera köpstarka individer. 

Eftersom man sätter ett monetärt värde på naturen och framförallt ser till de tjänster 

ekosystemen utför åt oss människor, det vill säga de som gynnar oss, svetsas 

naturen ytterligare samman med den ekonomiska strukturen. I det nyliberala 

samhället blir företags frihet allt viktigare, och deras makt att påverka samhällets 

utveckling blir starkare. Hur kommer detta att påverka invånarna i staden, samt 

stadens roll i stort? 

Genom att undersöka stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden i 

Stockholms stad syftar denna uppsats till att undersöka hur ekosystemtjänster 

används i en nyliberal stadsplanering och vilken roll dessa tjänster kan spela för 

invånarna och staden.  

1.1.2 Upplägg 

Uppsatsen inleds med ett bakgrundskapitel där Norra Djurgårdsstaden sätts in i sin 

kontext, en genomgång av nyliberal planering och en förklaring av vad 

ekosystemtjänster innebär samt hur det används idag.  

Kapitel två består av en teorigenomgång som syftar till att ge en bredare förståelse 

för den utgångspunkt uppsatsen har, politisk ekologi. Detta används som ett bredare 

teoretiskt ramverk och som motvikt till den nyliberala planeringen. Resterande 

teorier syftar till att förstå nyliberal stadsutveckling ur en kritisk synvinkel och hur 

städer konkurrerar med varandra, samt invånarnas roll i staden.  

Analyskapitlet integreras med resultat från de dokumentstudier som gjorts. Genom 

att applicera fem indikatorer för nyliberal planering har tendenser för detta 

identifierats i plandokumenten Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Royal Seaport 

Vision4, Miljöprofilområden- Miljöstadsdelar i världsklass5 och Program för 

hållbar stadsutveckling, Norra Djurgårdsstaden visar vägen mot en hållbar framtid6, 

från Stockholms stad. Dessa analyseras sedan med de genomgångna teorierna med 

                                                   
4 Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Royal Seaport Vision 2030 
5 Stockholms stad, Miljöprofilområden Miljöstadsdelar i världsklass 21-11-2008 
6 Program för hållbar stadsutveckling, Norra Djurgårdsstaden visar vägen mot en hållbar framtid. Stockholms stad, (2017-
03-22) 
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hållbarhetsmål nummer 4 för Norra Djurgårdsstaden: i fokus ”Låt naturen göra 

jobbet” som innebär arbetet med urbana ekosystemtjänster.  

1.2 Frågeställningar 

Vilken roll kan ekosystemtjänster komma att spela i en nyliberal 

stadsplanering? 

Hur används Norra Djurgårdsstadens miljöarbete ur en nyliberal kontext? 

Hur påverkas Stockholms invånare av projektet Norra Djurgårdsstaden och 

dess arbete med ekosystemtjänster? 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats har begränsats till litteraturstudier av dokument för Stockholms stad 

för att analysera hur diskursen gällande hållbarhetsarbetet med fokus på 

ekosystemtjänster bedrivs i det valda området. Den kommer även att undersöka hur 

de invånare i staden som inte bor i området kan komma att påverkas av detta 

stadsförnyelseprojekt utifrån ett teoretiskt ramverk.  Den kommer även undersöka 

hur det påverkar Stockholms roll på den interurbana skalan. Uppsatsen syftar inte 

till att undersöka hur värderingen görs. Uppsatsen kommer att undersöka hur 

stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden planerats och hur beslutsfattandet 

för området har sett ut samt vilka aktörer som styrt utvecklingen. På grund av 

uppsatsens begränsingaräven valdes enbart Norra Djurgårdsstaden som fallstudie, 

då det även hade kunnat vara av intresse att göra en komparativ studie med 

exempelvis Västra Hamnen i Malmö eller Hammarby Sjöstad i Stockholm. 

1.4 Bakgrund 

1.4.1 Norra Djurgårdsstaden och C/O City 

Norra Djurgårdsstaden är ett pågående stadsutvecklingsprojekt i Stockholm vilket 

har ett tydligt fokus på miljö och innovation. Det är utsett till ett av tre 

miljöprofilsområden i Stockholm där ett tydligt fokus ska ligga på arbetet med 

ekologisk hållbarhet. De andra två är miljonprogramsområdet Järva samt 

Lövholmen vid Liljeholmen7. Arbetet med området sker i nära samverkan mellan 

Stockholms stad och ett stort antal privata aktörer inom näringslivet och arbetet som 

tagits fram kallas för C/O City. 

                                                   
7 Stockholms stad, Miljöprofilområden (2008) s.4 
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Målet för Norra Djurgårdsstaden är att fram till 2030 bygga 12 000 nya bostäder 

och 35 000 arbetsplatser. Genom nya miljöinnovationer ska området ligga i 

framkant och vara en förebild i hållbart stadsutvecklingsarbete. Visionen är att vara 

en förebild både nationellt och internationellt när det kommer till innovation och 

man vill påvisa att det är möjligt att ha både en ekonomisk tillväxt och en 

befolkningstillväxt parallellt med en klimatneutral stad8. Senast 2030 ska Norra 

Djurgårdsstaden vara fossilbränslefritt och de boende i området ska ha ett 

ekologiskt fotavtryck på 1,5 ton koldioxid per invånare/år (idag ligger 

riksgenomsnittet på 4,5 ton per invånare/år)9. Syftet är att omvandla det tidigare 

industri- och hamnområdet till en ny stadsdel med tydlig klimatprofil. Området 

ligger i anslutning till Nationalstadsparken och kommer att kantas av åtta kilometer 

kustlinje10.  

Karta över Norra Djurgårdsstaden11 

För att bli ett flaggskepp inom hållbarhetsarbetet har Norra Djurgårdsstaden fem 

fokusområden: 

1. Levande stad 

2. Tillgängligt och nära 

3. Resurshållning och klimatansvar 

4. Låt naturen göra jobbet 

5. Engagemang och inflytande12 

Man vill skapa ett stadsområde där slutna kretslopp är normen, bilen bortprioriteras 

till förmån för kollektiv, -gång- och cykeltrafik, samt att innovativa miljölösningar 

                                                   
8 Program för hållbar stadsutveckling, Norra Djurgårdsstaden visar vägen mot en hållbar framtid. Stockholms stad, (2017-
03-22) s.9 
9 Stockholm Stad, Stockholm växer/områden/Norra Djurgårdsstaden (2018)  
10 Program för hållbar stadsutveckling, Norra Djurgårdsstaden visar vägen mot en hållbar framtid (2017)s.2 
11 Stockholm stad Stockholm växer/Norra Djurgårdsstaden (2018)  
12 Ibid. s.25 
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står i fokus där byggherrar uppmanas att använda exempelvis solceller och 

kompoststationer vid bostadsbygge, samt ta till vara på spillvärmen. (Mål 2, 3)13. 

Det finns även en vision om att skapa en socialt hållbar stad där människor kan 

mötas och känna sig trygga med en blandad boupplåtelse. De allmänna platserna 

ska fylla olika funktioner olika tider på dygnet och målsättningen är att locka 

människor som inte bor i området att vara flitiga besökare av platsen. (Mål 1, 2). 

Samtidigt nämns vikten av det privata och det offentliga, att innergårdar måste vara 

stängda och enbart för de boende där möjlighet att vila finns14. 

Mål 4 syftar till ekosystemtjänster och antar en holistisk syn på 

hållbarhetsbegreppet då alla tre aspekter hoppas kunna uppfyllas. Detta huvudmål 

utvecklas med ”4.1 Utnyttja ekosystemtjänster för att bygga en resilient och 

hälsosam stadsmiljö.”15.  Ekosystemtjänster ska reglera temperaturen i 

stadsområdet och en grönblå-struktur ska också se till att staden blir resilient 

gällandes kraftigare regn och stigande havsnivåer i Östersjön. Samtidigt ska 

naturlig dagvattenhantering i form av växtlighet bidra med att rena vattnet vid Lilla 

Värtan som är ett av delområdena i Norra Djurgårdsstaden som idag är förorenat. 

Detta visar på ett proaktivt förhållningssätt ur ett ekonomiskt perspektiv och ett 

ekologiskt perspektiv. En hälsosam stadsmiljö syftar till renare luft och ett 

behagligare klimat för de boende inför kommande klimatförändringar. Det syftar 

även till rekreationsmöjligheter och lärande och innebär därmed att man dessutom 

antar en social aspekt på detta arbete16. 

Miljöarbetet ska vara både synligt och osynligt i Norra Djurgårdsstaden, det förra 

bland annat i form av solceller och lärande parker, det senare med ekosystemtjänster 

och förnybar energi i husen. Man vill ha det synligt eftersom detta både fungerar 

som en utbildande funktion och  är dessutom viktigt ur ett marknadsföringssyfte17.  

Samtidigt beskriver C/O City ekosystemtjänster som ett social-ekologiskt begrepp 

och refererar till arbetet enligt denna definition, som innebär att man inte värderar 

ekosystemen ur en ekonomisk synvinkel. I samma dokument beskriver de däremot 

även hur ett monetärt värde på ekosystemen kan bidra till att förstå dess betydelse. 

C/O City och Norra Djurgårdsstaden fortskrider sedan med att de i arbetet med 

stadsförnyelseprojektet Norra Djurgårdsstaden använder urbana ekosystemtjänster 

som ”ett par glasögon” för att få ökad förståelse för samspelet mellan människa och 

natur snarare än att se det som en faktisk tjänst naturen utför åt oss. Trots detta 

benämner de ekosystemtjänster med ”Låt naturen göra jobbet”.18 

Stockholms stad beskriver den interurbana konkurrensen som ständigt ökar, och att 

detta erbjuder både möjligheter och utmaningar. Norra Djurgårdsstaden beskrivs 

                                                   
13 Ibid. s.33ff. 
14 Ibid s.26ff. 
15 Ibid s.45 
16 Ibid. s. 45ff 
17 Ibid. s.45 
18 Ekosystemtjänster i stadsplanering- en vägledning, White Arkitekter, Malmö Stad, Vinnova (2014) s. 8 
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vara en viktig del i den fortsatta utvecklingen av staden och att den ska bli ett nav 

för näringsliv och bidra till att skapa en levande stad19. Området ska stärka 

Stockholms tydliga miljöprofil samtidigt som det bidrar i marknadsföringen av 

Sveriges innovativa klimatteknik. Genom att bli en ”hamnstad i världsklass” ska 

staden ”dra till sig de mest kompetenta människorna och de mest framgångsrika 

företagen i världen”20. För att lyckas med detta beskriver Stockholms stad hur de 

gått ihop med näringslivet för att ta fram dessa strategier. 

1.4.2 Nyliberal planering 

Nyliberal planering handlar inte enbart om att ge marknaden fria tyglar som det ofta 

beskrivs, utan det är av vikt att förstå att det finns en inneboende motsägelse i 

begreppet. För att nyliberal planering ska fungera över huvud taget krävs det ett 

lokalt beslutsfattande kring marken. Utan några styrmedel riskerar marken att 

förlora sitt värde och därmed försvagas även stadens varumärke vilket indirekt 

fråntar staden investeringar. På så vis stärks den nyliberala planeringen av sig själv 

med en högre konkurrens om markanvisningar utdelade av kommunen samtidigt 

som företag får friare tyglar med den mark de upphandlar eftersom staden är 

beroende av dess investeringar21. I takt med att större bostadsbolag lockas till 

städer, minskar även de mindre bostadsföretagen. Detta gynnar både byggjättarna 

och kommunerna men är motsägelsefullt i nyliberalismens grundtanke. Marknaden 

blir vriden och missgynnar mindre bolag som inte besitter kapital att ta sig in på 

marknaden och konkurrera med de större bolagen. Det är lättare att förhandla med 

få och stora företag samtidigt som det stärker kommunens ekonomi med stora 

investeringar. Byggbolagen får i sin tur ett större inflytande i beslutsprocessen 

eftersom kommunen inte vill förlora det stora kapital de bidrar med. I en allt mer 

globaliserad värld blir det absoluta rummet mindre relevant för ett företags 

etablering då kapital idag är flytande och rör sig över gränser utan svårigheter. 

Nyliberal planering syftar framförallt till att skapa hårda, mätbara och synliga 

resultat som kan fungera som tydliga identitetsmarkörer för ett område och på så 

vis kan det även bidra till att stärka stadens varumärke22.  Pamela Aggesund 

sammanfattar nyliberal planering i fem huvudsakliga punkter i sin uppsats 

Nyliberal planering och hållbar stadsutveckling. En studie av hur nyliberal 

planering kan bidra till hållbar stadsutveckling i Stockholms stad.  

Dessa är:  

 • Skapa en konkurrenskraftig ”image” som kan användas för att marknadsföra 

staden  

• Planera speciella stadsdelar som attraherar särskilda boende och nya företag  

                                                   
19 Vision 2030-Norra Djurgårdsstaden (2009), Stockholms stad, s.4 
20 Ibid. s.4 
21 Tasan-Kok, Tuna & Baeten, Guy (red.), Contradictions of neoliberal planning cities, policies, and politics, (2012). S.1. 
22 Aggesund. Pamela. Nyliberal planering och hållbar stadsutveckling En studie av hur nyliberal planering kan bidra till 
hållbar stadsutveckling i Stockholms stad 2014 
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• Attrahera den kreativa klassen genom att skapa goda möjligheter för konsumtion 

och     rekreation  

 • Markanvisning för särskilda företagsområden 

 • Offentlig-privata samarbeten 23. 

1.4.3 Ekosystemtjänster idag 

Ekosystemtjänster är ett begrepp som kommit att användas allt mer i politiskt 

beslutsfattande och i planeringsarbetet. Nationalencyklopedins definition är att det 

är de organismer i ekosystem som bidrar till den mänskliga välfärden ur olika 

aspekter. Den traditionella uppdelningen av ekosystemtjänster brukar ske i fyra 

olika kategorier: 

• Försörjande tjänster (produkter). Exempel på detta är rent vatten, syre, 

spannmål och timmer. 

• Reglerande tjänster. Detta kan exempelvis vara rening av vatten eller 

pollinering. 

• Kulturella tjänster. Till detta räknas områden med ett rekreationellt värde, 

naturarv och möjlighet till friluftsliv. 

• Upprätthållande tjänster (även kallat stödjande). Dessa kan exempelvis vara 

näringsämnens cirkulering eller spridning av frön. 

Begreppet ekosystemtjänster började ursprungligen att användas för att belysa dess 

vikt för människans överlevnad och enligt Millenium Ecosystem Assesment från 

2005 har 60% av dessa drabbats av allvarlig försvagning.24 Under senare år har 

ekosystemtjänster blivit ett begrepp som används allt mer frekvent och olika 

metoder för att belysa dess vikt har använts. Ett tillvägagångssätt har varit att sätta 

ett monetärt värde på de olika tjänsterna för att påvisa relevansen att stärka dessa. 

Samtidigt talas det i en allt större utsträckning om att ”naturen gör jobbet” åt oss 

människor och att man ser detta som en ekonomiskt hållbar aspekt kombinerat med 

en ekologisk hållbarhet då man använder naturen som verktyg för att skapa olika 

tjänster människor behöver 25.  

Under en lång tid har de ekosystem som prioriterats varit de som varit synliga och 

direkt bidragit till människans välfärd, som exempelvis grödor. Naturvårdsverket 

beskriver hur detta leder till en ökat snedvriden utveckling då många fattigare 

länder i högre grad är beroende av sina ekosystemtjänster lokalt, eftersom de bidrar 

med föda, men också övrig försörjning och medicin. Genom att även synliggöra 

dessa hoppas man kunna stärka alla ekosystemen och motverka utrotningen av 

                                                   
23 Aggesund, Nyliberal planering och hållbar stadsutveckling (2014) s.14 
24 Naturvårdsverket, Ekosystemtjänster-  när grönt är mer än pynt. 
25 Nationalencyklopedin, (2018), ekosystemtjänster, samt naturvårdsverket, När grönt är mer än pynt.  
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arter. FN definierar rubbningen av ekosystem som en av de viktigaste och mest 

akuta problemen i världen26. 

  

                                                   
26 Naturvårdsverket, Ekosystemtjänster-  när grönt är mer än pynt. 
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2. Teori 

De teorier som nedan kommer att gås igenom har olika syften för uppsatsens 

utförande. Politisk ekologi och Harveys urbanentreprenörialism fyller framförallt 

funktionen som ett teoretiskt ramverk för att få en förståelse för de bakomliggande 

krafterna som styr den urbana utvecklingen samt hur förhållandet mellan politik 

och natur samspelar27. Det är detta angreppssätt författaren har antagit och som är 

det som har varit förförståelsen för de olika krafterna i stadsförnyelse och 

stadsutvecklingsprojekt. Dessa teorier är av en mer generell form och ger en vidare 

förståelse av beslutsfattandet i urbana områden i stort. 

Teorierna om Green Fix av Holgersen och Malm, och Racos teori om staden som 

socialisationsagent är snävare och mer specifika. Dessa ligger därför huvudsakligen 

till grund för analyskapitlet efter att teorierna operationaliserats. Dessa kopplas till 

Norra Djurgårdsstaden och ligger till grund för dokumentanalysen och 

identifikationen av nyliberala planeringstendenser i dokumenten samt vad detta kan 

leda till ur en kritisk teoriansats. 

2.1 Politisk ekologi  

Politisk ekologi har sin grund i att all ekologi är politisk och att all politik berör 

ekologi och dessa är så pass sammankopplade det inte går att diskutera dem utan 

varandra28.  Eric Wolf myntade begreppet politisk ekologi 1972 för att visa på 

sambandet som finns mellan de två ämnena och ur detta har en vid och 

tvärvetenskaplig kunskap sprungit29. Till skillnad från kulturekologi syftar politisk 

ekologi till att implementera naturens värde i en bredare kontext och förstå 

relationerna mellan människans sociala värden, ekosystemens egenvärde samt dess 

monetära värde gett av människan30.  

Politisk ekologi berör framförallt de maktaspekter som finns inom ekologin och 

beslutsfattande kring detta, något som många andra diskurser bortsett från. Därför 

är detta en fungerande teori och synvinkel att använda för att analysera 

ekosystemtjänster som en nyliberal metod för att arbeta mot hållbarhet.  

Hermele menar att ordets makt påverkar hållbarhetsdiskursen i väldigt stor 

utsträckning. Genom att applicera ett produktionsperspektiv på utsläpp ges en 

missvisande bild av hur världen ser ut. Detta grundar sig i antagandet om 

avlänkning, som kan vara relativ eller absolut. Avlänkning innebär att den negativa 

                                                   

27 Jönsson, Erik & Andersson, Elina (red.), Politisk ekologi: om makt och miljöer, Upplaga 1:1, Studentlitteratur, Lund, 2017 

samt Franzén, Mats, Hertting, Nils & Thörn, Catharina, Stad till salu: entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets 
värde, Daidalos, Göteborg, 2016 
28 Jönsson, Erik & Andersson, Elina (red.), Politisk ekologi: om makt och miljöer, Upplaga 1:1, Studentlitteratur, Lund, 2017 
s.15 
29 Ibid s.15f. 
30 Ibid. s.17. 
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klimatpåverkan kopplas bort från den ekonomiska tillväxten. Om den är relativ 

innebär det att den ekonomiska tillväxten ökar, medan den negativa klimatpåverkan 

ökar, men i en långsammare takt. Absolut avlänkning innebär att den negativa 

klimatpåverkan minskar samtidigt som det sker en ökad ekonomisk tillväxt31.  

Med ett produktionsperspektiv appliceras utsläppen på en lokal skala. Man mäter 

utsläppen för de som producerar varor. Om en vara produceras i Kina men 

konsumeras i Sverige ses som Kinas utsläpp. Med ett konsumtionsperspektiv skulle 

detta utsläpp istället ses som Sveriges då konsumenten bär ansvaret.  

Därmed kan ett lands vid första anblick ses ha en absolut avlänkning, vilket skedde 

i Sverige, men enbart om man applicerar produktionsperspektivet. Om man istället 

applicerar konsumtionsperspektivet har Sverige en relativ avlänkning, vilket i 

längden inte ses som hållbart då utsläppen totalt enbart minskar marginellt, men 

behöver minska i större utsträckning och snabbare enligt Naturvårdsverket32.  

Hur man talar om utsläpp, kopplingen mellan ekonomi och miljö och vem som bär 

ansvaret för utsläpp, påverkar diskursen och därmed är det av stor vikt att de som 

styr diskursen använder en så transparent och rättvis bild som möjligt. Ett 

konsumtionsperspektiv ger därmed en mer holistisk bild av miljöproblemen och 

appliceras på en global skala, medan produktionsperspektivet inte beskriver ett 

objekts livscykel, utan enbart produktionen33. 

Vlad Mykhnenko menar att planeringen av nyliberala städer kan orsaka stora 

problem för hållbarhetsdiskursen. Genom Aggesunds identitetsmarkörer för 

nyliberal planering påvisas att det finns ett tydligt lokalt fokus där städer 

konkurrerar med varandra. Detta menar Mykhnenko är problematiskt framförallt 

när städers resiliens och miljöarbete diskuteras34. Genom den interurbana 

konkurrensen sluts arbetet för att skapa resilienta städer till den lokala sfären. 

Miljöförändringarna är ett globalt problem och kan därför inte bearbetas på en lokal 

skala. Om arbetet för att skapa resilienta städer blir en konkurrensaspekt skapar det 

även nya produkter för privata företag att sälja. Genom att skapa innovativa lokala 

klimattekniska lösningar kan företagen sälja dessa till olika städer. På så vis stärks 

deras roll och städer blir tvungna att investera i dessa lösningar då de är lokala och 

fungerar dessutom som marknadsföring för städer. På så vis ställs städer emot 

varandra när det kommer till arbetet för att skapa en mer resilient värld, när de 

snarare borde arbeta med varandra35.  På så vis sammankopplas politik och ekologi 

ytterligare, när det blir en lokalpolitisk fråga att säkra städer för det kommande 

förändrande klimatet. Genom att skapa en marknad för detta arbete finns dock också 

                                                   
31 Naturvårdsverket, så mår miljön. Konsumtionsbaserade utsläpp (2018) 
32 Hermele, Kenneth, Ordens makt: Om allmänningens tragedi, hållbar utveckling, avlänkning, miljöbelastning och ojämt 
utbyte s.85ff. (2015) Politisk ekologi Jönsson (red). 
33 Hermele, Kenneth (2015) Politisk ekologi Jönsson (red). 
34 Mykhnenko , Vlad. Resilience, a right-wingers ploy? S.190 Springer, Simon, Birch, Kean & MacLeavy, Julie (red.), The 
handbook of neoliberalism, Routledge, New York, NY, (2016). 
35 Mykhnenko , Resilience, a right-wingers ploy? S.190  (2016).  
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risken att ett skuldbeläggande städer emellan kan ske då de kommit olika långt med 

arbetet, och därför stärks konkurrensen ytterligare och politik, natur, och marknad 

sammansvetsas. 

2.2 Urbanentreprenörialism 

Harveys teori grundar sig i att man kan se ett maktskifte i städer från de offentliga 

aktörerna till de privata aktörerna. Urbanisering är beroende av ekonomisk tillväxt 

samtidigt som det även är en produkt av det av att privata företag vill etablera sig i 

städer. Kommuner är därmed direkt beroende av investeringar av företag för att 

fortsätta utvecklas då konkurrensen mellan städer växer.  

Kommuner vill marknadsföra sina städer som attraktiva platser för företag att 

etablera sig på, vilket är grundbulten i den urbana entreprenörialismen. Det handlar 

om att upptäcka nya sätt att marknadsföra och sälja staden för att konkurrera på den 

interurbana marknaden36. Detta når man i sin tur genom att göra staden till en 

attraktiv plats för företag att etablera sig på. Det effektivaste sättet att göra detta på 

är att aktivt arbeta med city branding, vilket innebär att ge staden en tydlig image 

som kan visas upp utåt37. Det kan innebära att utvalda delar av en stad genomgår 

storskaliga förnyelseprojekt eller satsningar på iögonfallande arkitektur så som 

arenor eller konserthus. Detta leder emellertid till att det är kommunerna som 

riskerar mest genom att investera stora summor pengar i dessa byggen, medan 

besökare och näringsliv gynnas. Trots att det i teorin ses som en win-win situation, 

då städer arbetar med city branding och i gensvar får innovativa företag och 

köpstarka invånare, är det inte alltid så det fungerar i praktiken. Eftersom företag 

har en möjlighet att förflytta sig, och därmed även sitt kapital i det fysiska rummet 

är det kommunerna som går med förlust om dessa investeringar inte lönar sig.   

Man kan också använda mjukare instanser för att sälja staden, det kan vara 

sportevenemang, festivaler eller andra återkommande tillställningar. Dessa blir allt 

populärare då städer insett att en spektakulär årlig stadsfestival kostar mindre än 

exempelvis stora satsningar på skola eller sjukvård, men genererar mer 

uppmärksamhet och kapital. Detta leder därmed till att det finns flera olika forum 

för att sälja staden, både mjuka och hårda sätt vilket leder till att det blir allt mer av 

ett varumärke som visas upp på flera olika sätt parallellt.38  

Marknadsföringen av staden leder förhoppningsvis till att företag väljer att etablera 

sig på platsen, tillsammans med resursstarka invånare, vilket i förlängningen leder 

till ökade skatteintäkter för staden. Denna förändring av förhållandet kring staden, 

och vem den är till för, skedde från 1980-talet i USA, där den huvudsakliga strategin 

i staden var något som Harvey kallar för urban managerialism. Detta innebar att 

                                                   
36 Franzén, Mats, Hertting, Nils & Thörn, Catharina, Stad till salu: entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets 
värde, Daidalos, Göteborg, 2016 s.22 
37 Ibid. s.23 
38 Franzén et.al. Stad till salu (2016), s.28f.  
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kommunstyrelser och andra offentliga aktörer gick in med subventioner gällande 

bostadsbyggande och arbetstillfällen med mera för att stärka staden och man 

fokuserade på dess invånare. Nu används istället entreprenörskap som den främsta 

metoden för att locka investerare.  

2.3 Kultur och närområde som socialisationsagent   

Raco menar att i det nyliberala samhället anses klass skapas genom omgivning och 

kultur, snarare än av strukturella orsaker.  De olika klasserna i samhället socialiseras 

in i en roll med sitt närområde som aktör där kultur är den primära 

socialisationsagenten. Det skapas en sorts kulturell identitet för individer där klass 

kopplas till olika typer av platser, miljöer och bostadsområde och på så vis skapas 

även olika klasser i sig39. Kulturen skapar klassamhället och inte vice versa. Klass 

handlar därmed inte primärt om strukturella orättvisor och ekonomi, utan att man 

kan socialiseras in i en annan klass genom ett kulturbyte40.   

I det nyliberala samhället är städer beroende av en stark image och att kunna 

konkurrera på den interurbana marknaden41. De svagare socioekonomiska 

grupperna i städer ses som ankare som drar ner stadens möjliga investeringar. Med 

den nyliberala agendan vill man att invånarna ska sträva efter en stark ekonomi, 

både för varje enskild person och för staden. Varje individ ska arbeta mot att nå sin 

fulla potential (som i sin tur ska stämma överens med stadens image). För att göra 

detta måste vissa grupper omsocialiseras så att de förstår att de kan förändra sin 

status i samhället, och det kraftfullaste sättet att göra detta på är via kultur.  

Eftersom status står i direkt relation till närområdet och de socialisationsagenter 

man förknippar med sin klass, är det dessa som måste förändras för att skapa mer 

entreprenöriella invånare som stärker stadens ekonomi. I utsatta områden finns 

risken att den entreprenöra potentialen hos individer går förlorad, eftersom de i sitt 

närområde inte till fullo kan förstå sin kapacitet. Genom ökad mobilitet i det 

rumsliga kommer dessa lovande individer besöka områden med högre status, och 

därmed se skillnaderna i hur staden är formad. De kommer då att sträva efter ett 

närområde som är kopplat till högre social status och detta kommer driva dem att 

bli ekonomiskt starkare. Genom att förbättra närområden med en implementering 

av socialisationsagenter som ses som högre klassmarkörer ser den nyliberala 

planeringen att de svagare socioekonomiska grupperna kommer finna motivation 

att som individer höja sin levnadsstandard. De kommer då bli mer innovativa och 

på så vis bidra till stadens marknadsföring och ekonomi42.  

                                                   
39 Raco Mike. Neoliberal Urban Policy, Aspirational Citizenship and the Uses of Cultural Distinction Tasan-Kok, Tuna & 
Baeten, Guy (red.), Contradictions of neoliberal planning [Elektronisk resurs] : cities, policies, and politics , Springer 
Netherlands, Dordrecht, (2012). 
40 Ibid.  
41 Neoliberal Urban Policy, Aspirational Citizenship and the Uses of Cultural Distinction  Raco (2012) s.44 
42 Raco  Neoliberal Urban Policy, Aspirational Citizenship and the Uses of Cultural Distinction (2012) s. 44 
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Därmed ser att man dessa utsatta bostadsområden som områden i behov av 

förbättring, men inte för individerna som bor där, utan för att stärka stadens image. 

Genom att jobba med att införa stadsförnyelseprojekt som är kopplade till högre 

klasser, alltså kulturella och fysiska markörer som associeras med en högre status i 

det nyliberala samhället, kommer hela områden kunna förändra sin kultur som från 

negativ till positiv. Om detta inte lyckas är de boende ytterst ansvariga för sin 

levnadssituation då de fått de medel den nyliberala planeringen anser att de behöver 

för att stärka sin roll. Eftersom vissa individer lyckas göra en så kallad ”klassresa” 

genom att enbart se vad de inte har genom besök i olika områden, ses detta som 

grunden till en lyckad/misslyckad individ i den innovativa staden. Om somliga 

lyckas enbart av att vistas i andra områden borde därmed alla lyckas om deras 

bostadsområde får förutsättningar som liknar de som högre klasser har. Därmed 

läggs ansvaret på att påverka sin livssituation på individen och instanser i form av 

läroreformer eller en djupare analys av strukturella problem ses inte vara lika 

betydelsefulla.43 

De starkare ekonomiska grupperna bor ofta i kvarter byggda av privata byggherrar 

med en mer blandad bebyggelse i form av grönområden med mera. Dessa ses 

parallellt som stadens katalysatorer och man vill att de ska driva den övriga 

befolkningen till att sträva efter en mer nyliberal och entreprenöriell livsstil44. 

2.4 Ett monetärt värde på naturens ekosystem  

Costanza et. al. skrev 1997 en artikel om världens ekosystem och dess monetära 

värde genom att sätta en prislapp på dem45. Denna artikel skrevs för att öka 

förståelsen för att vi människor är en produkt av ekosystemen. Utan dessa skulle vi 

inte kunna producera varor eller föda, men även utan de mest basala 

ekosystemtjänster så som syre och biosfären skulle vi människor inte kunna 

existera. Den mänskliga välfärden är direkt beroende av naturens kapital och 

Costanza et. al. menar att trots att han själv gjort en monetär värdering av naturen 

är det i praktiken inte möjligt att handla med den, då naturen är infinit för vårt 

välmående och den går därför inte att använda som handelsvara. Frågan är snarare 

hur mycket det kommer att kosta oss människor om vi påverkar den och i vilken 

grad? Denna artikel skrevs med en medvetenhet om bristerna som finns med att 

göra just det den gör, men öppnade upp för diskussionen om naturens värde på ett 

sätt som var mer lättbegripligt för människor46.  

Syftet var att belysa ekosystemens vikt för oss människor och att få forskare, 

politiker och ekonomer att förstå att skalorna som används för att förstå världen 

måste inverteras. Istället för att se det som att kapital och människor som den 

yttersta sfären och naturen den inre så måste denna värdering vändas på. 

                                                   
43 Raco Neoliberal Urban Policy, Aspirational Citizenship and the Uses of Cultural Distinction (2012) 
44 Raco Neoliberal Urban Policy, Aspirational Citizenship and the Uses of Cultural Distinction (2012)s. 53  
45 Costanza, R. et. al. (1997) 'The value of the world's ecosystem services and natural capital' Nature 387, 253-260 
46 Costanza et. al. 'The value of the world's ecosystem services and natural capital (1997) 
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Ekosystemtjänsterna bidrar idag med mer ”gratisarbete” än den totala summan 

kapital som finns på jorden. Därmed står naturen över oss människor och att ersätta 

alla ekosystemtjänster med mänskliga innovationer skulle inte vara ekonomiskt 

görbart. Ekosystemen kan alltså existera utan människan, men inte vice versa. 

Samtidigt motsätter Costanza et. al. sig dem som menar att det inte över huvud taget 

är möjligt att värdesätta naturen eller människors välmående. Detta är en 

kontinuerlig process i allt beslutsfattande då man väger ekonomiska aspekter av 

exempelvis ett brobygge mot hur säker den är, vilket innebär att man väger ekonomi 

mot människors livs värde. Liknande beslut fattas vid stadsutveckling där man tar 

mark i anspråk, eller konsumtion där varor framtas och påverkar miljön. Därmed 

fattas alltid ett beslut där man drar en ekonomisk gräns för hur mycket kapital som 

anses rimligt att spendera för social och ekologisk hållbarhet eftersom det ska 

fortsätta vara ekonomisk gynnsamt och det är detta Costanza et. al. vill belysa. Hur 

mycket kostar människans livsstil naturen? 

Istället för att enbart värdera en råvara utifrån sitt värde på marknaden som produkt 

menar Costanza et. al. att man dessutom borde applicera varans värde i ett 

ekosystem. Vid en prissättning skulle därmed ekologins egenvärde belysas i 

samhället och även skapa en annan syn på det nuvarande kapitalistiska systemet där 

fokus skulle skifta. 

2.3 Green Fix 

Ståle Holgersen och Andreas Malms teori ”Green Fix” grundar sig i ett antagande 

utifrån en studie av Västra Hamnen i Malmö47. Stadsförnyelseprojektet av 

Kockumsvarvet skulle vara en ledstjärna för ekologiskt hållbar utveckling. Det är 

en utveckling av Harveys teori om Spatial Fix48. Green Fix grundar sig i antagandet 

att nyliberala stadsprojekt får en rumslig förändring där det ekologiskt hållbara 

tydliggörs och marknadsförs för att sälja det fysiska rummet. Allt som därmed kan 

påvisas som grönt i ett stadsförnyelseprojekt ska marknadsföras för att stärka 

stadens kapital. Holgersen och Malm fortsätter med att beskriva att kommunen och 

staten är ständigt närvarande aktörer i denna process, i nära samarbete med privata 

aktörer49. 

Genom detta ser man att ekologisk hållbarhet har blivit ett medel för att uppnå 

ekonomisk hållbarhet och fungerar som en säljaspekt av staden där det gröna 

inkorporeras i det ekonomiska systemet och det fysiska rummet för att därmed nå 

tillväxt. Detta har lyckats eftersom man i det nyliberala samhället är direkt beroende 

av privata byggherrars engagemang och kapital. Eftersom dessa i sin tur är beroende 

av ekonomisk framgång kan man ur detta härleda hur arbetet med ekologisk 

                                                   
47 Holgersen, Ståle, Staden och kapitalet Malmö i krisernas tid, MTM, Johanneshov, (2017) 
48 Spatial fix grundar sig i antagandet att rummet är det primära för kapitalistisk tillväxt och att företag därmed kan förflytta 
sig dit arbetskraften är som lägst och på så vis hålla produktionskostnader nere parallellt med en ekonomisk tillväxt. 
Holgersen, Ståle, Staden och kapitalet Malmö i krisernas tid, MTM, Johanneshov, 
49 Holgersen, Ståle, Staden och kapitalet Malmö i krisernas tid, (2017) s.215ff. 
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hållbarhet enbart genomförs om det även är ekonomiskt gynnsamt, och att ekologin 

därmed hamnar inom den ekonomiska sfären50. 

  

                                                   
50 Ibid. 
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3. Metod, metodologi och material 
3.1 Metod 

Eftersom teorierna som använts är konstruerade för en allmän förståelse av staden, 

och nyliberalism innefattar många olika definitioner, har det varit av stor vikt att 

operationalisera dessa vida begrepp för att kunna utföra en relevant och korrekt 

analys. För att förstå det mångfacetterade begreppet ekologisk hållbarhet och hur 

detta samspelar med den nyliberala planeringen på en mer konkret nivå valdes en 

kvalitativ fallstudie av området Norra Djurgårdsstaden51.  

Nyliberalism kan grundas i ett par antaganden. Dessa är att samarbetet mellan de 

privata och de offentliga aktörerna ska stärkas, samt att statens inblandning ska 

minska. Man ser även till individen snarare än kollektivet, och vill att alla 

människor ska nå sin fulla potential. Ramarna för nyliberal planering i denna 

uppsats utgick ifrån Aggesunds arbete52. Uppsatsen är en fallstudie som utförts i 

Stockholms stad, där hon identifierat och analyserat den nyliberala 

planeringsstrategin. Detta utmynnade i fem huvudsakliga antagen vad nyliberal 

planering är. 

Dessa fem antagen är: 

•Skapa en konkurrenskraftig ”image” som kan användas för att marknadsföra 

staden  

•Planera speciella stadsdelar som attraherar särskilda boende och nya företag  

•Attrahera den kreativa klassen genom att skapa goda möjligheter för konsumtion 

och     rekreation  

•Markanvisning för särskilda företagsområden 

•Offentlig-privata samarbeten 53. 

Dessa fem antagen valdes ut för att operationalisera dokumenten utifrån teorierna 

gällandes politisk ekologi och urbanentreprenörialism. Dessa bidrog med en 

förståelse att formuleringar och visioner i plandokumenten som studerats kan tolkas 

och förstås med alternativa motiv. 

Norra Djurgårdsstaden uppfyller samtliga av dessa kriterier och är därför ett 

passande studieobjekt. Man satsar på att attrahera resursstarka företag och 

kompetenta människor. Planeringsprocessen har också skett genom ett nära 

samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Arbetet med ekosystemtjänster har 

grundats i en forskningsstudie som drivits av Stockholms stad, Malmö Stad, WSP, 

Sweco, White arkitekter och flera andra privata aktörer.  

                                                   
51Bjereld, Ulf et. Al. (2012) Varför vetenskap? 3:e uppl. Studentlitteratur. S.111. 
52 Aggesund (2014) 
53 Aggesund (2014) 
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Genom att utföra en fallstudie av Norra Djurgårdsstaden i form av en 

dokumentanalys kunde återkommande drag av nyliberalism identifieras. Genom att 

studera plandokument och visionsdokument för Norra Djurgårdsstaden kunde 

teorier om nyliberal planering gällande urban entreprenörialism, samt politisk 

ekologi operationaliseras i samband med Aggesunds fem påståenden. Genom att 

först identifiera visioner, mål och taktiker för områdets utveckling har de sedan 

kunnat kopplas till teorierna och visat på problematik och eventuella 

bakomliggande mål för området ur en mer kritisk vinkel gällande 

stadsbyggnadsområdet. Denna sorts operationalisering är användbar vid 

litteraturstudier och dokumentanalys54.  

Fokus låg alltså på att göra tematiska analyser av de utvalda dokumenten för Norra 

Djurgårdsstaden via Aggesunds definition, vilket innebär att vid dokumentanalys 

identifiera återkommande teman och liknande som bidrar med svar på de uppställda 

frågeställningarna. Det har även använts för att få en djupare förståelse för den 

rådande diskursen gällandes stadsförnyelseområdet55. Genom Aggesunds ramverk 

för nyliberal stadsplanering identifierades mål som visar på detta i dokumenten 

Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Royal Seaport Vision 203056, Program för 

hållbar stadsutveckling57, Norra Djurgårdsstaden visar vägen mot en hållbar framtid 

samt Miljöprofilområden i Stockholms stad, miljöstadsdelar58.  

De olika dokumenten har sedan legat till grund för den semiotiska tolkningen som 

är en del av uppsatsens analys59. Resultatet redovisas i analysdelen för respektive 

påstående. Detta innebär att man ser bortom den denovativa meningen, alltså vad 

texten faktiskt säger och gör en vidare analys av det bakomliggande budskapet och 

syftet, det som kallas för tecknet enligt Bryman60. Genom detta har en sorts 

avkodning kunnat göras av dokumenten för att visa på vad aktörerna vill förmedla, 

och vad deras arbete faktiskt leder till och vad den djupare förståelsen av denna 

diskurs kan leda till61.  

Valet av område utgick ifrån deras vision om att vara ett flaggskepp inom ekologisk 

hållbarhet och att fungera som en nationell och internationell förebild för andra som 

vill följa deras fotspår. Då de dessutom syftar till att testa nya metoder och 

lösningar, bland annat ekosystemtjänster som avhandlas i denna uppsats, innebär 

att Norra Djurgårdsstaden kan ses som ett exemplifierande fall62. Genom att dessa 

givna visioner för området finns, valdes det vidare för att undersöka huruvida detta 

områdets arbete med ekosystemtjänster är en metod för att uppnå ekologisk 

hållbarhet eller ett marknadsföringsprojekt för område, eller både och. Detta 

                                                   
54 Glenn A. Bowen, Document analysis as a qualitative research (2009) s.32 
55 Ibid. s.33 
56 Stockholm stad, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Royal Seaport Vision 2030 
57 Program för hållbar stadsutveckling (2017) 
58 Stockholms stad, Miljöprofilområden (2008 
59 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011) s.507 
60 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (2008) s.507f. 
61 Ibid. 
62 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (2008) s. 78f  



21 

 

baserades på Flyvjebergs beskrivning av val av fallstudie, att ett område där det är 

mest troligt att något lyckas, även kommer kunna fungera som en generalisering för 

att andra områden med liknande arbetsmetod kan komma att visa liknande visande 

tendenser63. Eftersom Norra Djurgårdsstaden utifrån deras egna plandokument 

konkret syftar till att bli Stockholms grönaste stadsdel ansågs detta område vara av 

relevans och författaren antog ett idiografiskt synsätt eftersom uppsatsen framförallt 

vill påvisa specifika drag hos Norra Djurgårdsstaden för att sedan kunna dra mer 

generella slutsatser kring ekosystemtjänsters roll i den nyliberala 

planeringsprocessen. 

3.2 Begränsningar 

Eftersom Norra Djurgårdsstaden är ett projekt som sträcker sig över 20 år innebär 

det att politiska maktskiften kommer ske under projektets gång och att olika 

tjänstemän kommer vara aktiva under olika etapper av bygget. Eftersom denna 

uppsats syftar till att ge en helhetsbild av arbetet med ekosystemtjänster hade 

intervjuer blivit allt för omfattande att utföra och det hade varit problematiskt att 

välja respondenter eftersom det är många aktörer inblandade. Risken finns att få 

svar som har en för lokal kontext då det är ett flertal olika delområden med olika 

planer, eller svar som enbart visar upp ett fragment av det storskaliga projektet. 

Norra Djurgårdsstaden är uppdelat i flera delområden med olika lokala visioner och 

aktörer. På grund av tidsbrist valdes därför även intervjuer av dem som är ansvariga 

för projektet bort då det hade blivit ett omfattande arbete att dels utföra intervjuerna 

samt att min data kunnat bli allt för omfattande.  

3.3 Kritik av metod och data 

Litteraturstudier och dokumentanalys har likt andra metoder sina svagheter. De tre 

dokumenten som analyserats är alla skrivna av Stockholm Stad vilket ger en ensidig 

bild av arbetet. Därför valdes teorier med ett mer kritiskt förhållningssätt gentemot 

nyliberal planering för att erbjuda en sorts motvikt och en alternativ bild av hur 

stadens roll och dess invånare kan komma att påverkas av projektet. Därför är det 

av vikt att vara medveten om att denna uppsats har ett kritiskt förhållningssätt och 

att genom valet att utföra dokumentstudier blir det en kritik av visioner och mål 

som Stockholm stad uttrycker då arbetet fortfarande pågår i stadsdelen och det 

bidrar med spekulationer snarare än konkreta hårda fakta. Intervjuer som ett 

komplement till arbetet hade stärkt uppsatsen men valdes bort då utrymmet var 

begränsat och en mer djupgående analys av färre dokument valdes.  

  

                                                   
63 Flyvebjerg, Anders (2011) ”Case Study” s.7 (The Sage Handbook of Qualitative Research, 4th. Ed.)  
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4. Analys och resultat 
 

4.1 ”Planera speciella stadsdelar som attraherar särskilda boende 

och nya företag” samt ”Attrahera den kreativa klassen genom att 

skapa goda möjligheter för konsumtion och rekreation” 

”Planera speciella stadsdelar som attraherar särskilda boende och nya företag” och 

”Attrahera den kreativa klassen genom att skapa goda möjligheter för konsumtion 

och rekreation”64 analyseras med fördel tillsammans, då dessa samspelar och 

arbetet mot dessa har tendenser att gå in i varandra. Då ekosystemtjänster är en 

central del i Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete är det även där fokus ligger 

för analysen. Hur ekosystemtjänster kan komma att formas av den nyliberala 

stadsplaneringen och hur de i sin tur kan användas som ett medel för att ”skapa” en 

större kreativ klass är det som diskuteras i detta avsnitt. 

Stockholm stad har förutom Norra Djurgårdsstaden utsett miljonprogramsområdet 

Järva till ett miljöprofilsområde. Arbetet här ser dock väldigt annorlunda ut jämfört 

med Norra Djurgårdsstaden som syftar till att attrahera de mest kompetenta 

människorna i världen och skapa innovativa miljöer för företag att etablera sig på. 

Målet är att ”Norra Djurgårdsstaden ska utvecklas till en levande och hållbar 

hamnstad i världsklass, som drar till sig de mest kompetenta människorna och de 

mest framgångsrika företagen i världen.”65  För Järva var det ”I Sju hus i Husby, 

Akalla och Rinkeby var målet halverad energiförbrukning samtidigt som husen 

renoverades med ny energieffektiv teknik.” 66 

 I Järva gick arbetet ut på att uppmana de kommunala bostadsbolagen att utföra 

renoveringen av bostäderna med ett ekologiskt tänk. Ekosystemtjänster användes 

däremot inte, utan implementeras som en satsning i områden som syftar till att 

attrahera företag och resursstarka individer, vilket gör att detta begrepp kan komma 

att kodas som en markör för starkare socioekonomiska grupper. I Järva nämns inte 

heller behovet av att attrahera investerare eller besökare. 

Genom att arbeta med ekosystemtjänster i profilstarka områden som Norra 

Djurgårdsstaden och göra det till en tydlig markör för resursstarka grupper, även 

kallat Den kreativa klassen67, kan man eventuellt i ett senare skede introducera det 

i miljonprogramsområden. De kommer uppnå en vilja att förändra sin livssituation 

och inspireras av att de bor i en närmiljö som är kopplad till en högre klass. I dessa 

                                                   
 
65 ”Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Royal Seaport Vision 2030 s.2  
66 Hållbara Järva! 

67 Den kreativa klassen är en term som myntades av forskaren Richard Florida. Den går ut på att attrahera en viss sorts människor 
till en stad som kommer bidra med dess vidare utveckling. De man vill attrahera är människor inom kreativa yrken. Dessa 
människor vill vistas i områden med häpnadsväckande arkitektur, ett rikt kulturliv och en blandad stad med stora 
rekreationsmöjligheter. Floridas begrepp om den kreativa klassen har fått ett stort genomslag i den svenska stadsplaneringen och 
ses som en metod för många svenska kommuner att stärka sin roll på den internationella skalan.   (Florida, Richard L., Den 
kreativa klassens framväxt, Daidalos, Stockholm, 2006) 
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områden talas det i nuläget om att de kommunala bostadsbolagen vid renovering 

ska använda sig av gröna lösningar, medan ekosystemtjänster inte nämns. Detta kan 

tolkas som att makthavarna inte vill att detta begrepp ska bli en socialisationsagent 

som kopplas med resurssvagare grupper utan vara en synonym för den kreativa 

klassen och de innovativa företagen i Norra Djurgårdsstaden68. Citat ifrån de olika 

plandokumenten visar vilka området skapas för och vilka det är man vill attrahera. 

Den kreativa klassen dras till kultur och rekreation och enligt Harvey beskrivs 

häpnadsväckande arkitektur och stora evenemang som något som lockar 

investeringar och resursstarka individer. Nedan följer ett antal utdrag ur plan- och 

visionsdokument för Norra Djurgårdsstaden framtagna av Stockholms stad, som 

tydligt visar tendenser på stadsdelens roll och vad den förväntas rymma.  

”Stadsdelen kommer att kombinera den moderna storstadsmänniskans krav och 

förväntningar med ett klimatarbete i världsklass.”69 ”I Norra Djurgårdsstaden ska 

finnas platser och verksamheter, till exempel inom kultur, idrott och rekreation, som 

är unika i Stockholm och kan fungera som magneter som alstrar stadsliv.”70 ”Ta 

tillvara de flöden av människor som alstras för att stärka stadslivet i stort och 

utveckla besöksnäringen i området. Skapa miljöer och platser som inbjuder till 

vistelse och service i anslutning till färjeterminalerna.”71 ”Stadsdelen kommer att 

erbjuda ett stort och varierat utbud av service med restauranger, caféer, barer, 

affärer, gym, biografer, konferensanläggningar och hotell. Därutöver kommer 

kulturscener för musik, konst, dans och andra typer av publika evenemang att 

etableras.”72 

Nybyggnation attraherar oftast köpstarka grupper, alltså de individer som Raco 

beskriver om stadens katalysatorer för utveckling, vilket är de som Florida menar 

tillhör den kreativa klassen73. Genom uttalandena ovan påvisas det att det är den 

kreativa klassen man vill attrahera tolkat utifrån Raco och Harveys teorier. Genom 

att även aktivt införa arbetet med ekosystemtjänster i detta området kan 

ekosystemtjänster komma att bli en rumslig statusmarkör för de högre klasserna. 

Då kommer de i förlängningen sedan kunna användas för att omsocialisera de 

resurssvagare klasserna i Stockholm. Enligt Raco kommer de vilja förändra sin 

status i samhället när de vistas i dessa områden och då uppnår en längtan att själva 

förändra sin livssituation.74 Eftersom man ser de resursstarka individerna som 

katalysatorer, som också är de som i störst utsträckning flyttar till nybyggnationer 

likt Norra Djurgårdsstaden där ekosystemtjänster används flitigast, bidrar de privata 

byggherrarna i skapandet av normen för hur staden ska utvecklas om man följer 

denna teori. Utvecklingen i staden ska ske i nära samarbete med näringslivet och 

privata aktörer, ”Innovationscentret ska kunna användas för utställningar och olika 

aktiviteter där staden, näringslivet (byggherrar, miljö-, teknikföretag m.fl.), 

                                                   
68 Stockholms stad. Hållbara Järva! 14-03-2018, http://www.stockholm.se/hallbarajarva 
69 Ibid. s.16 
70 Ibid .s29 
71 Ibid s.29 
72 Ibid. s.7 
73 Florida, Richard L., Den kreativa klassens framväxt, Daidalos, Stockholm, 2006 
74 Hållbar Stad. C/O  https://hallbarstad.se/cocity/ 

http://www.stockholm.se/hallbarajarva
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universitet och högskolor kan samverka.”75 I Norra Djurgårdsstaden har man varit 

tydliga med att de företag som ska etablera sig i Norra Djurgårdsstaden ska arbeta 

med innovativ miljöteknik, däribland ekosystemtjänster, för att sälja staden till den 

kreativa klassen och företag som dessa vill arbeta för. Genom detta ges samtidigt 

de privata aktörerna möjlighet att ställa krav på hur miljöarbetet ska utformas då 

man vill attrahera dem till området, detta sammanfattas i plandokumenten med 

påståenden som ”Norra Djurgårdsstaden ska utvecklas till en levande och hållbar 

hamnstad i världsklass, som drar till sig de mest kompetenta människorna och de 

mest framgångsrika företagen i världen.”76 samt ”Stadsdelen kommer att kombinera 

den moderna storstadsmänniskans krav och förväntningar med ett klimatarbete i 

världsklass.”77 

Man ser i arbetet C/O City att privata aktörer tydligt är närvarande i hur 

beslutsfattandet gällande allmänna områden i form av att innovativa grönytor ska 

planeras i nybyggnationer som Norra Djurgårdsstaden. Städers centrala delar ses 

som ett område för de resursstarka, och det är dessa som driver stadens utveckling 

och ekonomi framåt.   Detta är målet med Norra Djurgårdsstaden. ”Genom 

samverkan mellan civilsamhälle, stad, akademi och näringsliv i Norra 

Djurgårdsstaden skapas förutsättningar för människor, idéer och organisationer att 

utvecklas.”78  ”Den täta och mångfunktionella staden ger här förutsättningar för ett 

inkluderande stadsliv, ett klokt användande av resurser och minskad 

klimatpåverkan. Engagemang, kreativitet och innovation växer i en inspirerande 

stadsmiljö.”79 

De resurssvagare områdena och individerna kopplas som negativa kulturella 

faktorer som håller staden tillbaka och man vill inte visa upp dessa förrän de uppnått 

en starkare status som kan visas utåt. Norra Djurgårdsstaden marknadsförs som ett 

område med ett levande stadsliv, ”Stadsdelen kommer att erbjuda ett stort och 

varierat utbud av service med restauranger, caféer, barer, affärer, gym, biografer, 

konferensanläggningar och hotell. Därutöver kommer kulturscener för musik, 

konst, dans och andra typer av publika evenemang att etableras.”80 

Konferensanläggningar och hotell lockar besökare från olika delar av världen, och 

ett rikt kulturliv lika så. De publika evenemangen är en indikator som Harvey 

beskriver för att stärka den urbana entreprenörialismen. Allt detta lockar 

resursstarka besökare och attraherar den kreativa klassen. I samband med detta 

kommer alltså ekosystemtjänster kunna kopplas ihop med denna livsstil och bli en 

statusmarkör för den kreativa klassen som tydligt är de som Stockholms stad vill 

locka till området.  

                                                   
75 Stockholms stad, Miljöprofilområden Miljöstadsdelar i världsklass 21-11-2008 s.18 
76 ”Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Royal Seaport Vision 2030 s.2  
77 Ibid s.16 
78 Ibid s.46 
79 Stockholms stad. Program för hållbar stadsutveckling (2017) s.19 
80 Ibid. s.7 
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Eftersom att urbana ekosystemtjänster som tidigare nämnt används i framförallt 

nybyggda områden, där de som bor ofta är resursstarka, kan dessutom aspekten 

huruvida det är dessa som behöver gynnas av dessa nyvunna hälso- och 

klimatförberedande aspekter analyseras. Höghusområden från 1970-talet befinner 

sig ofta på hårdgjorda ytor med marginell möjlighet till rekreation och mötesplatser 

och skulle därför vara i behov av grönområden. Men eftersom dessa individer är 

resurssvagare än dem som flyttar in i nybyggnationer och anses tillhöra negativt 

socialiserad kultur, är inte de den önskvärda målgruppen för dessa interventioner 

av stadsförnyelse. De tillhör inte den kreativa klassen som lockar besökare och 

stärker stadens image och därmed läggs ytterligare en värdering i människor liv i 

kontrast till den nyliberala planeringen81. Eftersom de resurssvaga inte ses som de 

”mest kompetenta” i världen väljer man därför att inte ge dem ekosystemtjänster 

eftersom det antagligen inte ses som ekonomiskt gynnsamt då de inte bidrar med 

ekonomisk tillväxt, eftersom ”Engagemang, kreativitet och innovation växer i en 

inspirerande stadsmiljö.”82 Detta påvisas ytterligare med påståenden som ”Stadens 

höga ambitioner för Norra Djurgårdsstaden ökar kravet på prioriteringar i 

investeringsverksamheten.”83 Ett tydligt fokus ligger alltså på att investera i, och 

satsa på, Norra Djurgårdsstadens marknadsföring som en grön och hållbar 

tillväxtnod där ”naturen gör jobbet” och kan marknadsföras snarare än nyttjas av 

dem som behöver det mest. 

För företagen finns det inte heller pengar att tjäna genom att investera i 

ekosystemtjänster i förorterna. Dessa tillhör inte de köpstarka grupperna och det 

finns inget större intresse för media att visa upp dessa områden.84 ”Genom innovativ 

miljöteknik och kreativa lösningar kommer Norra Djurgårdsstaden att bli ett 

skyltfönster för hållbart stadsbyggande.”85 Detta visar att staden lägger fokus på 

Norra Djurgårdsstaden och aktivt vill förbättra och applicera hållbart 

stadsbyggande i detta område eftersom det blir ett skyltfönster för staden. Återigen 

visas alltså att en prioritering sker mellan stadens invånare och om de som flyttar 

till Norra Djurgårdsstaden är de som är i störst behov av ekosystemtjänster, eller 

om det är de som bäst marknadsför staden.. Beslutet att satsa på resursstarka 

områden och dess ekologiska hållbarhet kan därmed härledas till Racos och 

Holgersens teorier om att de är de resursstarka områdena man vill visa upp. Dessa 

attraherar media, marknadsföring och företag, medan områden i periferin varken 

skulle gynna staden eller företagens ekonomi eller image genom en iögonfallande 

förbättring av deras närområden86.  

Genom att applicera det offentliga rummet som den huvudsakliga faktorn som 

påverkar den socioekonomiska statusen, vilket Raco menar är en tydlig tendens i 

                                                   
81 Costanza et. al. (1997) The value of the worlds ecosystem services and natural capital, samt M.Raco Neoliberal Urban 
Policy, Aspirational Citizenship and the Uses of Cultural Distinction   (2012) s. 44ff. 
82 Stockholms stad. Program för hållbar stadsutveckling (2017) s.19 
83 Stockholms stad, Program för hållbar stadsutveckling (2017) s. 25 
84 Holgersen, Stad till salu (2015) s. 
85 Stockholms stad, Vision 2030 (2009) s.6 
86 Raco, Neoliberal Urban Policy, Aspirational Citizenship and the Uses of Cultural Distinction (2012) samt Holgersen (2015) 
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nyliberal planering, menas det även att det är därigenom de huvudsakliga 

förändringarna i klass kommer ske. Detta kan ses som en bakomliggande orsak till 

att man satsar på ekosystemtjänster och dess kulturella och rekreationella värde i 

Norra Djurgårdsstaden istället för, eller också i, Järva. Enligt den nyliberala 

planeringen är klass beroende av närmiljön och kultur, och målet är att de 

resurssvagare individerna i Stockholm ska besöka Norra Djurgårdsstaden och sedan 

vilja förändra sina framtidsutsikter. Att de resurssvagare grupperna ska ta sig till 

Norra Djurgårdsstaden visas i citat som ”Ta tillvara de flöden av människor som  

alstras för att stärka stadslivet i stort och utveckla besöksnäringen i området. Skapa 

miljöer och platser som inbjuder till vistelse och service[…].”87 Genom att därmed 

investera i urbana insatser som kommer att kodas som en högre klassmarkör är det 

möjligt att detta i förlängningen förväntas att höja den socioekonomiska statusen 

hos invånare som befinner i de lägre skikten och på så vis stärka staden.  

Genom att de individer från periferin och de ”sämre” områdena vistas i områden 

med markörer som är kopplat med socioekonomiskt starkare status kommer de i 

förlängningen vilja att engagera sig och bli mer initiativtagande för att förändra sin 

klasstatus. Om de ser vad de inte har kommer detta göra dem mer drivna att förändra 

sin livssituation, tack vare omgivningen88. Norra Djurgårdsstaden kan komma att 

bli en sådan plats genom att skapa en innovativ stadsdel i världsklass. Om varje 

individ når sin fulla potential kommer stadens ekonomi att stärkas parallellt med att 

staden får en tydligare innovativ image 89. Dessa resurssvaga individer som har en 

vilja att förändra sin livssituation kommer därmed att fungera som katalysatorer i 

sitt närområde. De kan driva på för en förändring i sitt lokalområde genom att 

initiera dessa markörer, likt ekosystemtjänster, som de kommer uppleva i Norra 

Djurgårdsstaden. Raco menar att den nyliberala planeringen ser förorter och dess 

kultur som något som hämmar kreativa individer. De kan inte förstå sin potential, 

och närområdet och dess invånare håller dem tillbaka.  

Vision 2030 beskriver att Norra Djurgårdsstadens arbete ska driva hela staden 

framåt, och ska fungera som en förebild och inspiration90. Arbetet här ska sedan 

implementeras i övriga delar av staden. Detta går i direkt linje med det Raco talar 

om. Att man först startar en innovativ process eller metod i ett område för de 

resursstarka så att detta kopplas till denna sorts livsstil. När man då inför samma 

processer i övriga delar av staden i ett senare skede, kommer närområdet sköta den 

ekonomiska transitionen för invånare i periferin och det krävs därmed inga större 

insatser i form av arbetsreformer, sjukvård eller förändring av utbildningsväsendet. 

Eftersom ekosystemtjänster, enligt C/O City, även bidrar med detta (utbildning i 

form av att naturen bidrar med lärande och att grönområden minskar stress, renar 

luft och ger möjlighet till träning och avslappning) finns det ytterligare anledning 

                                                   
87 Ibid s.29 
88Neoliberal Urban Policy, Aspirational Citizenship and the Uses of Cultural Distinction (2012)Raco s.54 
89ibids.49f. 
90 Stockholm stad, Vision 2030 (2009) 
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för staden att arbeta med detta då det drar ner kostandera inom dessa områden. 

Staden frånkopplas välfärden vilket ligger i linje med nyliberalismen.  

Genom att sedan ge de svagare områdena samma förutsättningar med exempelvis 

ekosystemtjänster som de resursstarka ser man att de då har exakt samma 

möjligheter att lyckas då de inspireras av närområdet. Om det då finns individer 

som fortfarande inte lyckas stärka sin ekonomiska position är det därmed deras eget 

fel då de erbjudits samma förutsättningar som de rika.  

 Det är denna roll ekosystemtjänster riskerar att komma att spela då de kopplas till 

termer som innovation, marknadsföring och kompetens vilket påvisas ett flertal 

gånger i plandokumenten. Arbetet med stadsförnyelsen beskrivs som ”Den täta och 

mångfunktionella staden ger här förutsättningar för ett inkluderande stadsliv, ett 

klokt användande av resurser och minskad klimatpåverkan. Engagemang, 

kreativitet och innovation växer i en inspirerande stadsmiljö.”91 ”Stadsdelen 

kommer att kombinera den moderna storstadsmänniskans krav och förväntningar 

med ett klimatarbete i världsklass.”92 ”I Norra Djurgårdsstaden ska finnas platser 

och verksamheter, till exempel inom kultur, idrott och rekreation, som är unika i 

Stockholm och kan fungera som magneter som alstrar stadsliv.”93 och ” Ta tillvara 

de flöden av människor som alstras för att stärka stadslivet i stort och utveckla 

besöksnäringen i området. Skapa miljöer och platser som inbjuder till vistelse och 

service i anslutning till färjeterminalerna.”94 Samtliga av dessa visioner för området 

beskriver hur innovation, kreativitet och den moderna människan står i samspel 

med den ekologiskt hållbar staden, och att detta tillsammans kommer få staden att 

växa och stärkas i stort.  

Genom att arbeta med, och koppla naturens gratisarbete till, ekonomisk vinning kan 

det bli en markör för detta och på så vis i förlängningen ses som ett medel för att 

höja ett helt områdes status95. Genom att vänta med att arbeta med det tills den 

tydliga kopplingen mellan klass och ekosystemtjänster skapats kan denna kulturella 

tjänst komma att lyfta hela närområden menar Raco. Klass är beroende av kulturen 

och kultur av klass96. Det sker en sorts synergieffekt häremellan där man kan 

härleda att dessa driver stadens utveckling. Tillsammans med Holgersens teori om 

marknadsföring av staden och ekologin som ihopkopplad med ekonomin kan man 

anta att den sociala hållbarheten kopplas samman med den ekonomiska aspekten. 

Ekosystemtjänster ses även som en källa till rekreation och avslappning, alltså 

social hållbarhet. Detta är något som behövs för alla stadens invånare, men trots 

                                                   
91 Stockholms stad. Program för hållbar stadsutveckling, Norra Djurgårdsstaden visar vägen mot en hållbar framtid 2017-

03-22 s.19 
92 Ibid. s.16 
93 Ibid .s29 
94 Ibid s.29 
95Baeten, Guy Normalising Neoliberal Planning: The Case of Malmö, Sweden (2012) Contradictions of neoliberal planning 
(2012) s.38 
96 Raco Neoliberal Urban Policy, Aspirational Citizenship and the Uses of Cultural Distinction (2012) s.44(?) 
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detta används det enbart där det anses vara ekonomiskt gynnsamt likt Norra 

Djurgårdsstaden97.  

Visionen med C/O City är att skapa attraktivare städer och detta ska 

ekosystemtjänster bidra med. Både direkt för de boende och företagen som etablerar 

sig i områden där detta används, samt som en socialisationsagent för syftet att lyfta 

staden i stort. En statushöjning av staden kommer att gynna befolkningen, miljön 

och ekonomin i hela staden enligt Stockholms stad98. Trots detta använder man 

ekosystemtjänster i utvalda delar av staden, de som syns och ska marknadsföras. 

Stockholms stads vision är att bli en promenadstad med grön-blå struktur. Trots 

detta läggs fokus på att utveckla det område som redan gränsas av både kust och 

nationalpark99. Detta påvisar att ekosystemtjänster kan användas som en 

klassmarkör och därmed även en socialisationsagent. C/O City beskriver att arbetet 

med ekosystemtjänster framförallt är fördelaktigt vid stadsförnyelseprojekt av 

exempelvis industrimark, som Norra Djurgårdsstaden är, trots att det finns fler 

områden i Stockholm där invånarna skulle gynnas av arbetet med att utveckla 

urbana ekosystemtjänster. 

Bristen på grönområden beskrivs som en tydlig indikator på klasskillnader enligt 

Raco100. Projekten C/O City beskriver också hur urbana grönområden kan höja 

levnadsstandarden för invånare och bidra med många sociala fördelar, men trots 

detta är det i Norra Djurgårdsstaden, som är centrala och till för resursstarka som 

dessa urbana grönområden i form av ekosystemtjänster skapas först. 

 Därför skulle istället en satsning på grönområden och ekosystemtjänster i 

resurssvagare områden kunna ses som en faktisk investering för de invånare som 

behöver det, och därmed stämma överens med Stockholms stads, och C/O Citys 

vision för arbetet med ekosystemtjänster. Istället ska dessa personer nu ta sig Norra 

Djurgårdsstaden och uppleva naturen där. Detta visar ytterligare på att 

användningen av ekosystemtjänster inte är till för dem som bor i staden. Istället vill 

man attrahera externa kompetenta människor och företag till den 101. Detta visar att 

det finns en tydlig prioritering mellan stadens centrala och perifera delar, och i och 

med det även mellan invånarnas välmående.  

Det blir på så vis paradoxalt att arbeta med ekosystemtjänster och skapandet av 

grönområden för de resursstarka, då dessa ofta har större möjlighet att konsumera 

rekreation och natur i form av semester och lantställen. Detta visar på hur arbetet 

med ekosystemtjänster i Stockholms stad i första hand är marknadsföring för att 

attrahera företagen och köpstarka individer, och inte till för de invånare som 

behöver det mest. Den snedvridna relationen mellan centrum och periferi stärks 

ytterligare då målet är att de i perifera områden ska ta sig till Norra Djurgårdsstaden 

                                                   
97 Holgersen (2017) Stad till salu s. 
98 Källa på detta! 
99 Vision Stockholm, promenadstaden 
100 Raco (2012) Neoliberal Urban Policy, Aspirational Citizenship and the Uses of Cultural Distinction s.53 
101 Hållbara Järva! 



29 

 

och på så vis även få tillgång till dessa ekosystemtjänster: ”I Norra Djurgårdsstaden 

ska finnas platser och verksamheter, till exempel inom kultur, idrott och rekreation, 

som är unika i Stockholm och kan fungera som magneter som alstrar stadsliv.”102 

Här beskrivs arbetet i Norra Djurgårdsstaden som unikt, och att det därmed kommer 

att alstra besök och stadsliv. Om den beskrivs som att denna rekreation ska vara 

unik för Norra Djurgårdsstaden går det därmed att göra ett antagande om man inte 

kommer nyttja ekosystemtjänster i övriga stadsområden i Stockholm i ett senare 

skede. För att locka besökare måste det vara unikt och attraktivt, och attrahera de 

kompetenta och den kreativa klassen som tidigare påvisat inte innebär de som bor i 

periferin och förorterna. Därmed blir ekosystemtjänster en marknadsföringsmetod 

och en symbol för de rika. 

 Implementering av nya, och förstärkning av gamla ekosystemtjänster i Järva 

miljonprojektssområde, som också är ett av Stockholms miljöprofilområden skulle 

kunna motverka denna utveckling och bidra med nya mötesplatser och 

rekreationsområden i förorterna, men då försvinner den unika aspekten av det och 

därmed minskar även dragningskraften till stadens centrala delar som ska bidra med 

att stärka Stockholms roll. 

4.2” Skapa en konkurrenskraftig ”image” som kan användas för 

att marknadsföra staden” samt ”Offentlig-privata samarbeten” 

Man kan se en ny sort av urbanentreprenörialism där Stockholms stad arbetar med 

ekosystemtjänster för att skapa attraktivare städer med grön- och blåområden, 

parallellt med att företag kan arbeta med det utan att behöva spendera allt för 

mycket pengar utan snarare genom att ändra hur man talar om de redan existerande 

grönområdena. Tidigare har man arbetat med spektakulär arkitektur medan man nu 

arbetar med spektakulär natur. Detta ska skapas genom kreativa lösningar och 

avancerad klimatteknik. Uttalanden som ”Genom innovativ miljöteknik och 

kreativa lösningar kommer Norra Djurgårdsstaden att bli ett skyltfönster för hållbart 

stadsbyggande”.103”Norra Djurgårdsstadens miljöprofil ska befästa Stockholms 

position som en ledande huvudstad i klimatarbetet.”104 visar tydligt vilken bild av 

staden det är man vill visa upp. Dessa kreativa lösningar och hur det ska bli ett 

skyltfönster beskrivs inte specifikt och kan till stor del handla om att förändra sin 

beskrivning av stadsbyggandet. 

Allt som byggs på en innergård vid bostäder kan motiveras som planerat för att 

skapa ekosystemtjänster ur både ett kulturellt, socialt och ekologiskt perspektiv utan 

att det kostar företaget något extra. De behöver enbart ändra sin marknadsföring 

och hur de skriver om detta.  Likt med tidigare skeden av urbanentreprenörialism 

satsar man hellre på iögonfallande ansatser som marknadsför staden än t.ex. 

sjukvård.  Byggherrar och bostadsföretag som tidigare beskrivit innergårdar som en 

                                                   
102 Ibid .s29 
103 Ibid. s.6 
104 Ibid s.8. 
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”lummig grön oas” kan enbart ändra beskrivningen eller lägga till att de aktivt 

arbetar för miljön genom att implentera ekosystemtjänster i sitt bostadsbygge. 

Genom att beskriva hur träd på innergården fungerar som klimatreglerande och 

naturliga dagvattenhanterare samt att man ger en hemvist för djur och skapar lokala 

biotoper har man helt plötsligt marknadsfört innergården som en klimatsatsning 

trots att ingen förändring i arbetet med detta utförts. Detta visar att man nu kan 

marknadsföra staden och stadsområden med en tydlig image utan större 

ekonomiska kostnader.  

Det är ett tydligt och konkret sätt för företag att marknadsföra sig och påvisa sitt 

arbete med ekologisk hållbarhet på en lokal skala vilket kan attrahera köpare 

eftersom det är en fysisk ansats till miljöarbete. I Norra Djurgårdsstaden är detta 

dessutom ett av de fem hållbarhetsmålen och ett av de första planeringsprojekten i 

sitt slag där man har ekosystemtjänster som ett konkret mål. Miljöarbetet ska vara 

tydligt och ständigt närvarande i området ”Att alla aktörer – även underleverantörer 

av teknik – är inställda på att Norra Djurgårdsstaden skall bli ett uppvisningsområde 

för ny teknik och förbinder sig att i fortsättningen medverka i marknadsföringen av 

området.”105 

Detta arbete gynnar därför både privata aktörer och Stockholms stad. Stockholms 

stad gynnas av det genom att de marknadsförs med innovativa företag som etablerar 

sig i området och får en tydlig grön markör, samtidigt som företagen kan arbeta 

med något som idag är i ropet och ses som det främsta inom hållbarhet utan att 

egentligen behöva göra allt för stora ansträngningar eller förändringar. Stockholms 

stad beskriver själva hur de är direkt beroende av näringslivets kunskap och kapital 

för att lyckas stärka sig på den internationella marknaden106.  

”För att nå bästa resultat behöver många aktörer delta. Därför har näringslivet och 

Stockholms stad gått samman kring en framtidsbild som utgör en gemensam grund 

för skapandet av Norra Djurgårdsstaden – en hamnstad i världsklass.”107  

”Innovationscentret kommer att vara en internationell mötesplats där staden, 

näringslivet och forskningsinstitutioner samverkar för att lyfta fram och visa upp 

det svenska kunnandet inom hållbarhet och stadsutvecklingsfrågor.”108 ”Genom 

samverkan mellan civilsamhälle, stad, akademi och näringsliv i Norra 

Djurgårdsstaden skapas förutsättningar för människor, idéer och organisationer att 

utvecklas.”109 Detta är alla utdrag ur plandokumenten för Norra Djurgårdsstaden 

som påvisar hur den urbana entreprenörialismen stärks och reproduceras i 

Stockholm, nu med en tydlig grön indikator för att sälja staden med dess 

miljöarbete. 

                                                   
105 Stockholms stad Miljöprofilsområden. (2009) s.16 
106 Vision 2030 (2009) s.4 
107 Ibid s.2 
108 Ibid s.14 
109 Ibid. s.46 
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I ett nyliberalt samhälle där företagen ges allt mer frihet att påverka 

utvecklingsprocesserna i städer sker ett sorts maktskifte mellan det privata och det 

offentliga, eftersom beslutsfattarna nu har hamnat i ett sammanhang där de är direkt 

beroende av de privata aktörerna och dess investeringar för att kunna konkurrera på 

den internationella och interurbana skalan. Stockholms stad uppmärksammar själva 

att de är direkt beroende av näringslivets kapital gällande både kunskap och 

ekonomi. ” För att nå bästa resultat behöver många aktörer delta. Därför har 

näringslivet och Stockholms stad gått samman kring en framtidsbild som utgör en 

gemensam grund för skapandet av Norra Djurgårdsstaden – en hamnstad i 

världsklass.”110 Det är detta Stockholms stad beskriver. Arbetet med 

ekosystemtjänster fungerar som en röd tråd i hållbarhetsarbetet i 

stadsförnyelseprojektet och är framtaget av privata aktörer likt Sweco och WSP. 

Dessa beskriver i sin tur tydligt att det krävs att kommunerna tar in experthjälp vid 

arbetet med ekosystemtjänster för att framgångsrikt implementera det i 

stadsbyggnadsprojekt och skapar på så vis ett beroende hos kommunerna av deras 

tjänster. Eftersom Norra Djurgårdsstaden också arbetar med ett stort antal olika 

byggherrar är ekosystemtjänster ett lättillgängligt och övergripande sätt för dessa 

att arbeta med ekologisk hållbarhet samtidigt som det är en konkret och tydligt sätt 

att påvisa detta när man säljer bostäder.  Detta går i linje med Harveys teori om 

urbanentreprenörialism och hur maktrelationen i städer har skiftat mellan de privata 

och offentliga aktörerna. De privata aktörerna är med och utformar klimatarbetet 

och påvisar sedan att deras experthjälp är nödvändig för stadens roll på den 

interurbana marknaden då ingen stad vill ”hamna efter”111. Alltså ökas 

konkurrensen ytterligare mellan städer som Mykhnenko talar om. 

Ekosystemtjänster och resiliens blir nödvändiga verktyg för städer att använda i 

marknadsföring mot varandra, och att alla behöver experthjälpen de privata 

aktörerna erbjuder för att fortsätta ligga i framkant. På så vis har en ny vara skapats 

ur den nyliberala och kapitalistiska planeringen där Norra Djurgårdsstaden nu 

hoppas ligga i framkant.  

Det finns en trend inom stadsplanering i stort att gröna städer är något som anses 

attraktivt och genom att ytterligare koppla samman de privata aktörerna i form av 

bostadsbolag för att vara med och skapa denna stadsbild kan det även förväntas att 

de kräver något i utbyte112. Ett utbyte mellan de offentliga och privata aktörerna 

skapas där med, och ekosystemtjänster kan ses som en metod för att få båda parter 

nöjda. Kommunen kan leva upp till den rådande hållbarhetsdiskursen inom 

planering och därmed stärka sin konkurrensfördel. Företag kan i sin tur profilera 

sig som att arbeta med både social och ekologisk hållbarhet genom 

ekosystemtjänster vilket är en tydlig och konkret metod att påvisa sitt 

hållbarhetsarbete. Marknadsföringsaspekten av hållbarhetsarbetet diskuteras i nära 

anslutning till varandra, och motivet för arbetet tycks ligga i marknadsföringen. 

”Norra Djurgårdsstaden ska inte bara befästa Stockholms position som en ledande 

                                                   
110 Ibid s.2 
111 Mykhnenko , Vlad. Resilience, a right-wingers ploy? S.190 
112 Holgersen (2017) Staden och kapitalet s. 
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huvudstad i klimatarbetet, men också stödja marknadsföringen av svensk 

miljöteknik […].” 113”Eftersom Norra Djurgårdsstaden ska utgöra ett skyltfönster 

för miljötekniska lösningar […].”114 ”Ett innovationscenter i Norra 

Djurgårdsstaden kan utgöra ett showroom för att visa upp en miljöstadsdel i 

världsklass. Detta center föreslås få flera olika funktioner, många användare och en 

bred publik och innebär ett bredare anslag än GlashusEtt.”115.  Dessa uttalanden är 

hämtade från plandokumenten för Norra Djurgårdsstaden där hållbarheten 

diskuteras med markandsföringsaspekten som primärt fokus.  

Ett konkret exempel på denna sorts offentlig-privata samverkan är C/O City där 

bland annat Malmö stad, Stockholms stad, White arkitekter samt WSP tillsammans 

tagit fram omfattande underlag för hur man ska arbeta med ekosystemtjänster med 

titeln ”Låt naturen göra jobbet”116. Här sker en direkt sammankoppling där de 

privata aktörerna samspelar med de offentliga för att ta fram mallar för hur 

hållbarhetsarbetet ska bedrivas. Därmed är de i förlängningen med och fattar beslut 

om kommande stadsutveckling i samråd med kommuner och landsting. En tydlig 

koppling ses till det nyliberala samhället och bandet stärks ytterligare mellan de 

privata och det offentliga aktörerna. De vinstdrivande organisationerna har nu tagit 

sig in i politikens spelrum där de är med och påverkar den kommande 

hållbarhetsdiskursen internt likväl som externt.  

Genom att få vara med och ställa sina krav och driva på utvecklingen stärks även 

den urbana entreprenörialismen ytterligare och kommunen blir än mer beroende av 

de privata aktörernas kunskapskapital likväl som deras ekonomiska kapital, vilket 

leder till en rubbning i maktfördelningen för stadsutvecklingen. Den interurbana 

marknaden kräver att städer marknadsför sig och har ett tydligt ”brand”. För 

Stockholms stad är detta ekosystemtjänster i samband med Norra Djurgårdsstaden 

som ska bli Stockholm ”skyltfönster” för att locka resursstarka företag till 

regionen117. Den blågröna strukturen i området ska locka kompetenta människor 

ifrån hela världen, och för att lyckas med detta kräver det ett samarbete med de 

resursstarka företagen och dess investeringar i ett stadsförnyelseprojekt likt Norra 

Djurgårdsstaden. Detta gör det möjligt för företagen att ställa krav på, och vara med 

i utformningen av plandokument och liknande, då de vet att de offentliga aktörerna 

står i en beroendeposition. Stockholm beskriver till viss del detta själva, ” För att 

nå bästa resultat behöver många aktörer delta. Därför har näringslivet och 

Stockholms stad gått samman kring en framtidsbild som utgör en gemensam grund 

för skapandet av Norra Djurgårdsstaden – en hamnstad i världsklass.”118 och 

”Genom samverkan mellan civilsamhälle, stad, akademi och näringsliv i Norra 

Djurgårdsstaden skapas förutsättningar för människor, idéer och organisationer att 

                                                   
113 Stockholms stad, Vision 2030 s.2 
114 Stockholms stad, Miljöprofilområden(2009) s.8 
115 Miljöprofilsområden (2009) s.18 
116 C/O City ”Låt naturen göra jobbet”  
117 Vision 2030 (2009) 
118 Ibid s.2 
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utvecklas.”119 Här talar alltså Stockholms stad om den interurbana konkurrensen 

som finns, och för att lyckas etablera sig på marknaden och stärka sin position krävs 

det därför ett samarbete med de privata aktörerna. C/O City är ett exempel på detta 

då arbetet med ekosystemtjänster tagits fram i samråd mellan privata och offentliga 

aktörer, och de privata aktörerna är därmed med och bestämmer hur 

stadsutvecklingen ska fortskrida.  

Eftersom ekosystemtjänster tas fram och planeras i samverkan mellan kommun och 

privata företag likt med C/O City i Norra Djurgårdsstaden talar man om hur man 

skapar en resilient, attraktiv och konkurrenskraftig stad samtidigt. Området ska vara 

ett flaggskepp för hållbart stadsliv, men man skapar då också en direkt 

interkommunal och interregional konkurrens där ekosystemtjänster blir det nyaste 

inom attraktiva städer120.  Kommuner ställs därmed emot varandra och arbetet med 

hållbarhet läggs över på varje enskild kommun och det finns en risk för att det 

globala arbetet med miljön förändras. Istället för att arbeta proaktivt för att minska 

klimatförändringarna arbetar man nu i detta innovativa miljöprojekt med att 

förbereda staden för de förändringar klimatförändringarna för med sig. 

Därmed har en ny tjänst skapats ur nyliberalismen, där man kan sälja naturen för 

att lugna människor samtidigt som man skapar en attraktivare stad, när man arbetat 

med grönområden och parker för att skapa en trivsam stad sedan långt tillbaka i 

tiden i form av kvartersstäder och trädgårdsstäder. Dessa visar på hur man vill tävla 

med övriga städer om rollen som mest miljövänlig, samtidigt som man även vill 

blir en ledande finansstad. ”Ett innovationscenter i Norra Djurgårdsstaden kan 

utgöra ett showroom för att visa upp en miljöstadsdel i världsklass […].”121 ”Norra 

Djurgårdsstadens miljöprofil ska: befästa Stockholms position som en ledande 

huvudstad i klimatarbetet.”122 ”Stockholm kommer år 2030 att ha stärkt sin 

ställning som Östersjöns ledande finansstad med en framskjuten position även på 

europeisk nivå.”123 Ekosystemtjänster handlar alltså inte enbart om att låta naturen 

göra jobbet i Norra Djurgårdsstaden, utan det handlar snarare om att låta naturen 

generera pengar och vinst för kommunen i form av köpstarka grupper som vill bo i 

en innovativ stadsdel och en vinst för företag som kan erbjuda denna tjänst med att 

värdera naturen. 

 Eftersom det handlar om naturens instrumentella värde krävs det omfattande arbete 

och kommuner anställer därför privata aktörer för att i samråd ta fram en metod 

som passar dem. Kommunerna tävlar mot varandra för att klimatsäkra sina städer 

och företagen gynnas av att kunna erbjuda dessa tjänster för hur det ska utföras. 

Norra Djurgårdsstaden ska bli klimatneutralt, men huvudmålet är att ”låta naturen 

göra jobbet”. Detta skapar en säljspitch för området och ”tvingar” andra kommuner 

                                                   
119 Ibid. s.46 
120 The neoliberal handbook, resiliens kolla källa 
121 Miljöprofilsområden (2009) s.18 
122 Ibid s.8. 
123 Ibid s.14 



34 

 

att arbeta med det då området ska vara en förebild och använda detta som 

konkurrensfördel. 

4.3 Att sälja staden med ekosystemtjänster 

Med bakgrund i politisk ekologi och ekosystemtjänster som en nyliberal 

konstruktion är frågan om ekosystemtjänster snarast kan ses som en metod av green 

fix både för offentliga och privata företag. Genom att arbeta med ekosystemtjänster 

ser man en tydligt lokalt förankrad förbättring som dessutom stillar människors 

klimatoro. Problematiken ligger i att Sveriges utsläpp redan minskar nationellt, men 

att de däremot ökar på en global skala eftersom ett produktionsperspektiv appliceras 

snarare än ett konsumtionsperspektiv när Sveriges utsläpp diskuteras. 

Ekosystemtjänster bidrar ytterligare till att förbättra lokalklimatet framförallt för de 

boende, och bidrar även till stor del med att skapa rekreationsområden och nya 

kulturlandskap, likt de i historiska England. Där byggde man upp stora trädgårdar 

vilka man slöt för att överklassen skulle få en möjlighet till avkoppling och lugn i 

grönskade områden samtidigt som industrialismen var på framfart i städerna och de 

fattigare drabbades hårdare. 

Ekosystemtjänster stärker sambandet mellan de privata och de offentliga aktörerna. 

Man sätter inte in de lokala besluten som fattas i en global skalas kontext, något 

som är viktigt att göra när man diskuterar miljöarbetet med utgångspunkt i politisk 

ekologi. C/O City menar att deras arbete med urbana ekosystemtjänster inte handlar 

om att tillskriva naturen ett instrumentellt värde, parallellt med att det ska användas 

för marknadsföring av området. Detta blir motsägelsefullt då man ser det som att 

naturen utför gratisarbete åt oss människor samtidigt som det genererar kapital till 

städer och företag ur en marknadsföringssynpunkt. Den urbana entreprenörialismen 

kan användas som bakgrund till att förstå hur arbetet bedrivs och att det är tydliga 

metoder som används för att visa på ett miljöarbete. Detta kommer sedan locka 

investerare som är av yttersta vikt för städer att överleva och frodas på den 

interurbana marknaden vilket tidigare påvisats i uppsatsen. I Urbana 

ekosystemtjänster i stadsplanering - en handbok124 beskrivs det största problemet 

med arbetet med urbana ekosystemtjänster vara att tillgodose naturens behov och 

inte rubba ekosystemen samtidigt som man satsar på de ekosystemtjänster som 

gynnar oss människor och tillgodoser våra behov. Här belyses alltså problematiken 

med att man påstår att man inte har ett ekonomiskt fokus i projektet parallellt med 

att de viktigaste är att de markanvisningar för ekosystemtjänster som görs ska vara 

direkt nyttiga för oss människor. Därmed implementerar vi naturen ytterligare i den 

mänskliga och kapitalistiska sfären. Naturen fråntas sitt egenvärde och man gör 

även en bedömning att den natur som är viktig för oss människor enbart är den som 

kan bidra med att tillgodose våra behov. Enligt C/O City står alltså detta i 

motsättning till att bevara de ekosystemtjänster som inte bidrar med något för 

                                                   

124 C/O City Urbana ekosystemtjänster i stadsplanering - en handbok (2017) 
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människans välmående och man har på så vis satt ett instrumentellt värde på naturen 

ändå125.  

Detta är vad FN menar är problematiskt, och grundbulten i det ursprungliga arbetet 

med ekosystemtjänster var att påvisa hur de alla är sammankopplade. När påverkan 

av ekosystemtjänster sätts in i en global skala ser man att det drabbar de fattigaste 

hårdast. Syftet var inte att låta ekosystemtjänster fungera som en kapitalistisk metod 

för att sälja gröna tjänster som välfärd och miljöarbete, likt i Norra Djurgårdsstaden 

med mål som ” Stadsdelen kommer att kombinera den moderna 

storstadsmänniskans krav och förväntningar med ett klimatarbete i världsklass.”126 

utan att målet från början var att bevara och stärka dessa, oberoende av de som 

specifikt gynnar oss människor då alla samspelar med varandra i olika utsträckning. 

Det är fortfarande ett relativt outforskat område och det är svårt att skapa nya 

ekosystem när man bygger då man inte vet hur all symbios ser ut127. Parallellt med 

detta så kan ekosystem på en lokal skala vid nybyggnation stärka det lokala 

klimatet, medan konstruktion, inköp av varor och utsläpp påverkar ekosystem på 

en global skala. 

Eftersom ekosystemtjänster planeras in i nybyggda områden och beskrivs som mest 

lämpat att använda vid ny stadsbebyggelse på industrimark uppstår frågan om vem 

det är som gynnas av detta. Nybyggnation lockar en starkare socioekonomisk grupp 

som har tillgång till rekreation och vård i större utsträckning, likväl som motion och 

tillgång till natur i form av lantställen128. Trots detta är det i dessa nybyggda 

områden som mark avsätts för ekosystemtjänster och byggnader måste ha gröna tak 

och bidra med klimatanpassning.  

Studier visar att om man har mer än 300 meter till ett grönområde vistas man 

avsevärt mindre i dessa områden129. Trots detta ska Norra Djurgårdsstaden bli det 

nya flaggskeppet inom ekologisk hållbarhet med nationalstadsparken precis runt 

hörnet. Områden som saknar grönområden och snarare är betongmonokulturer får 

inte dessa satsningar på närmiljön utan visionen är istället att dessa individer ska ta 

sig till dessa grönområden och det blir delvis som Raco menar, att 

ekosystemtjänster därmed riskerar att bli en symbol för starkare socioekonomiska 

grupper och att syftet därmed blir att det används som en socialisationsagent för att 

få de svagare socioekonomiska grupperna att inse vad de saknar och därmed 

anpassa sig till den nyliberala planeringen., samtidigt som höginkomsttagarna får 

ännu större möjligheter till avkoppling och rekreation i än större skala.  

                                                   
125 Urbana ekosystemtjänster i stadsplanering- En vägledning (2014) s.9f. 
126 Ibid s.16 
127 Naturvårdsverket, ekosystemtjänster (2018) 
128 Johanna Cederblad, Svenska Dagbladet. Rikt folk semestrar mest- Då som nu 2016-06-19 
129 Folkhälsomyndigheten, Tätortsbefolkning mer än 300 meter till närmaste grönområde  



36 

 

4.3 ”Markanvisning för särskilda företagsområden” 

Målet med Norra Djurgårdsstaden är att det ska bli en ekologiskt hållbar stadsdel 

där den kreativa klassen vill bosätta sig. Området beskrivs ofta i plandokumenten i 

samspel med innovation, marknadsföring eller liknande och i mindre utsträckning 

till förändrat levnads- och konsumtionsmönster. I vision 2030 för Norra 

Djurgårdsstaden beskrivs området som ett ”blivande skyltfönster för hållbart 

stadsbygge”130. Man vill också avsätta mark för innovationscenter, 

forskningscenter och byggnader som kommer att bidra till Stockholms kulturscen, 

i samband med ett genomgående arbete med ekosystemtjänster. ”Ett 

innovationscenter i Norra Djurgårdsstaden kan utgöra ett showroom för att visa upp 

en miljöstadsdel i världsklass. Detta center föreslås få flera olika funktioner, många 

användare och en bred publik och innebär ett bredare anslag än GlashusEtt.”131 ”I 

Norra Djurgårdsstaden ska finnas platser och verksamheter, till exempel inom 

kultur, idrott och rekreation, som är unika i Stockholm och kan fungera som 

magneter som alstrar stadsliv.”132 Därmed ser man att markanvändningen avsätts 

till innovation och rekreation, men med en grön stämpel som ska minska 

klimatpåverkan. ”Genom innovativ miljöteknik och kreativa lösningar kommer 

Norra Djurgårdsstaden att bli ett skyltfönster för hållbart stadsbyggande”133. 

Stockholms stad konkurrerar på den globala marknaden, och det krävs därför 

investeringar som lockar resursstarka invånare, att företag vill etablera sig på 

platsen men även att man lockar besökare134. Staden ses allt mindre som ett objekt 

för invånarna i den, utan används snarare som en marknadsföringsstrategi för att 

externa agenter ska besöka staden. Exempel finns i flera svenska städer, där kanske 

Malmö är det tydligaste. Stadsförnyelseprojektet Västra Hamnen kan till viss del 

ses som en föregångare för Norra Djurgårdsstaden där fokus skulle ligga på att 

bygga ekologiskt hållbart. Markanvisningen gick, likt i Norra Djurgårdsstaden, till 

företag som antog ett tydligt ekologiskt fokus och som ville skapa mer miljövänliga 

bostäder med innovativ grön klimatteknik. Resultatet blev ett område som befolkats 

av resursstarka invånare där investeringar lagts på att bygga bland annat Malmö 

live och Turning Torso, två landmärken som framförallt lockar besökare och 

sekundärt är till för dess invånare. Västra Hamnen jämförs ofta med Hammarby 

Sjöstad, som i sin tur är en inspirationskälla för arbetet i Norra Djurgårdsstaden135. 

Invånarna i Västra Hamnen hade alla möjligheter att minska sina ekologiska 

fotavtryck men ligger enbart marginellt under rikssnittet. Bo01, som är ett 

delområde i Västra Hamnen syftade till att bidra till att göra Malmö till en av 

världens grönaste städer. Trots specifik markanvisning för klimatsmarta byggnader 

lyckades målen inte att uppnås. Det man ser här är att Bo01, och Västra Hamnen i 

stort har blivit ett område som vid närmare betraktelse har blivit ett område för de 

                                                   
130 Vision 2030 (2009) s.6 
131 Miljöprofilsområden (2009) s.18 
132 Ibid. s.29 
133 Stockholms stad, Vision 2030 (2009) s.6 
134 Stockholms stad, Miljöprofilsområden, (2009) s.3 
135 Holgersen, Ståle. Staden och kapitalet, (2017). S. 191ff. 
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rika och för entreprenörer. Den ekologiska hållbarheten beskrivs direkt beroende 

av den ekonomiska framgången, och att dessa på så vis är direkt sammankopplade. 

Detta leder till att ekologin blir beroende av det kapitalistiska systemet. På så vis 

sluts staden, och arbetet med ekologisk hållbarhet i samband med att det används 

som en marknadsföringsaspekt bidrar i förlängningen till en ökat segregerad stad 

eftersom fokuset läggs på de resursstarka i staden och att skapa 

investeringsmöjligheter och att avsätta mark till specifika ändamål som kan 

användas för att stärka stadens roll på den interurbana skalan136. Risken finns att 

samma förlopp kommer ske i Norra Djurgårdsstaden då området har mål som ” 

Norra Djurgårdsstaden ska utvecklas till en levande och hållbar hamnstad i 

världsklass, som drar till sig de mest kompetenta människorna och de mest 

framgångsrika företagen i världen.”137 ”Ett innovationscenter i Norra 

Djurgårdsstaden kan utgöra ett showroom för att visa upp en miljöstadsdel i 

världsklass. Detta center föreslås få flera olika funktioner, många användare och en 

bred publik och innebär ett bredare anslag än GlashusEtt.”138 ”Att alla aktörer – 

även underleverantörer av teknik – är inställda på att Norra Djurgårdsstaden skall 

bli ett uppvisningsområde för ny teknik och förbinder sig att i fortsättningen 

medverka i marknadsföringen av området.”139 Området benämns som något som 

ska alstra besök och investeringar, men inget nämns om hur de övriga invånarna i 

Stockholm påverkas. Marken avsätts till företag som kan sälja staden internationellt 

istället för företag som kan att stärka staden lokalt. 

Ett av huvudmålen för Norra Djurgårdsstaden är att det ekologiska fotavtrycket hos 

de boende ska ligga på 1,5 ton koldioxid, när rikssnittet idag ligger på 4,5 ton. 

Eftersom visionen var samma för Västra Hamnen som även hade många andra 

liknande visioner i miljöarbetet, men inte lyckades med detta väcker funderingen 

om detta är möjligt eller snarare en marknadsföringsaspekt. Stockholms stad tar upp 

denna problematik i dokumentet Miljöprofilområden, miljöstadsdelar i världsklass: 

”Miljömålens uppfyllelse är också starkt beroende av de boende och deras val och 

handlingsmönster. Boende tycks föredra miljövänliga lösningar som är inbyggda i 

husen och därmed underlättar beteendeförändringar. Svårigheten att ändra sitt 

beteende anges ofta till bristande ekonomiska incitament, för lite ansvar och 

befogenheter.”140 Trots detta nämns att man vill attrahera köpstarka grupper och 

skapa områden för konsumtion.  ”Stadsdelen kommer att erbjuda ett stort och 

varierat utbud av service med restauranger, caféer, barer, affärer, gym, biografer, 

konferensanläggningar och hotell. Därutöver kommer kulturscener för musik, 

konst, dans och andra typer av publika evenemang att etableras.”141 Detta är målet 

för Norra Djurgårdstaden samtidigt som man säger att: ”Den täta och 

mångfunktionella staden ger här förutsättningar för ett inkluderande stadsliv, ett 

klokt användande av resurser och minskad klimatpåverkan. Engagemang, 

                                                   
136 Holgersen, Staden och kapitalet (2016) s.150ff. 
137 ”Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Royal Seaport Vision 2030 s.2  
138 Ibid.(2009) s.18 
139 Stockholms stad Miljöprofilsområden. (2009) s.16 
140 Stockholms stad, Miljöprofilsområden (2009) s.12 
141 Ibid. s.7 
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kreativitet och innovation växer i en inspirerande stadsmiljö.”142 ”Bostäder, 

verksamheter, handel och service ska integreras så långt som möjligt”.143 Parallellt 

med att skapa en klimatsmart stad vill man avsätta mark för konsumtion och service 

som påverkar miljön ur ett konsumtionsperspektiv. Hur dessa attitydförändringar 

ska se i praktiken nämns inte heller, och som tidigare påvisats i Västra Hamnen kan 

man snarare se att det som kallas Jevons paradox inträffar144. Detta innebär att 

personers konsumtionsmönster och klimatattityd blir snedvriden, då man anser att 

eftersom man lever miljövänligt tack vare att marken anvisats till byggherrar som 

arbetar med att bygga ekologiskt hållbara bostäder, kan man utöka sitt ekologiska 

fotavtryck via andra faktorer för att sluta på plus minus noll. Resultatet av detta blir 

dock i slutänden att det sker en större miljöpåverkan än vad det hade blivit om dessa 

incitament inte funnits från början. Hur man ska undvika detta tas inte upp, trots att 

det påvisats i Västra Hamnen145. Urbana ekosystemtjänster bidrar inte i en större 

utsträckning till att minska de utsläppen som en ökad konsumtion eller flygresor 

åstadkommer, utan ser framförallt till att säkra upp för de boende när 

konsekvenserna av deras handlingsmönster sker samt att förbättra närmiljön146. 

Denna problematik riskerar även att uppstå i Norra Djurgårdsstaden eftersom man 

till stor del applicerat ett produktionsperspektiv på den ekologiska hållbarheten. 

Genom att förbättra den ekologiska hållbarheten i den lokala kontexten, det vill 

säga ur ett produktionsperspektiv, ser det i mätningar ut som att Sveriges utsläpp 

minskat, medan man ser på en global skala, ur konsumtionsperspektivet, att 

utsläppen ökar. Stadens ekosystemtjänster förbättrar lokalklimaten men syftar 

framförallt  till att fungera som en marknadsföring för att attrahera köpstarka 

grupper och vinstdrivande innovativa företag. ”Innovationscentret kommer att vara 

en internationell mötesplats där staden, näringslivet och forskningsinstitutioner 

samverkar för att lyfta fram och visa upp det svenska kunnandet inom hållbarhet 

och stadsutvecklingsfrågor.”147 Denna markanvisning har en tydlig fokus på 

säljandet av staden, men genom att skapa en internationell mötesplats kommer även 

miljön på den globala skalan att påverkas då man uppmuntrar till ett ökat resande 

då det ” I Norra Djurgårdsstaden ska finnas platser och verksamheter, till exempel 

inom kultur, idrott och rekreation, som är unika i Stockholm och kan fungera som 

magneter som alstrar stadsliv.”148  Ekosystemtjänster är närvarande i dessa platser 

och aktiviteter, och på så vis appliceras återigen ett produktionsperspektiv på 

klimatarbetet istället för ett konsumtionsperspektiv. Människor kommer resa till 

Stockholm där miljön stärks lokalt, medan ett ökat resande till Stockholm kommer 

att öka miljöpåverkan globalt.  

                                                   
142 Stockholms stad. Program för hållbar stadsutveckling, Norra Djurgårdsstaden visar vägen mot en hållbar framtid 2017-

03-22 s.19 
143 Ibid s.30 
144 Holgersen, Staden och kapitalet (2015) s.216 
145 Holgersen, Staden och kapitalet (2015) s.216 
146 Jönsson, Erik & Andersson, Elina (red.), Politisk ekologi: om makt och miljöer (2017) s. 4 
147 Ibid s.14 
148 Ibid s.29 
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På så vis har Costanza et. al.s beskrivning om hur välfärdens och den mänskliga 

utvecklingens totala beroende av ekosystemen gått förlorad. Genom att 

markanvisningen går till projekt som ska arbeta med ekosystemtjänster och 

hållbarhet parallellt med innovation och tillväxt hamnar naturen återigen inom 

ekonomins sfär. Likt i Västra Hamnen ser man att målet är att skapa ekologisk 

hållbarhet, men enbart om det anses vara ekonomiskt försvarbart. Prissättningen 

som Costanza et. al. så tydligt beskrev som ett syfte för att förstå naturens värde 

och vikt för vårt välmående, används nu för att beskriva ett gratisarbete för det 

nyliberala samhället, och kan användas för att stärka människors och i 

förlängningen stadens status. Genom att skapa allt fler socialisationsagenter kopplat 

till högre klasser, vilket nu sker med naturen, kan man i allt mindre utsträckning 

bortse från behovet av ett välfärdssamhälle och att naturen istället blir ansvarig för 

att bistå med detta. Naturen ska nu tillgodose städers invånare med rekreation, 

utbildning, avslappning, stresshantering och fritidsgård. Naturens gratisarbete som 

det beskrivs, riskerar alltså att bli en ursäkt för att inte behöva investera i de invånare 

i städer som behöver det mest, utan man låter ”naturen göra jobbet”. 

För att arbeta med ekologisk hållbarhet måste det fortfarande passa in i den 

nyliberala kontexten av stadsplanering som råder i Sverige, är ekosystemtjänster 

sättet att göra detta på? 

Om man blickar tillbaka på Costanza et. al.s argument gällande att man alltid 

värderar natur och människor utifrån ett ekonomiskt värde, medvetet eller ej, får 

man en ytterligare dimension av arbetet i Norra Djurgårdsstaden. Man har här 

använt sig av ett värderingssystem för hur man ska gå till väga vid användning av 

ekosystemtjänster och att det kan resultera i att man ”skippar” att bevara något 

eftersom det inte anses vara tillräckligt ekonomiskt lönsamt att bevara149. Parallellt 

med detta så ser man i den nyliberala planeringen att välmående och hälsa nu skapas 

via miljön och ekosystemtjänster. Om man drar detta till sin spets kan det i 

förlängningen förstås som att det nu är naturens syfte att ersätta viss välfärd. 

Exempel på detta kan vara tillgången till stressminskning i urbana miljöer och att 

lärandet för barn ska pågå i en park istället för att investera i vård och skola. Man 

beskriver hur naturen nu istället ska utför detta arbete åt oss. På så vis blir 

ekosystemtjänster i grunden en del i det nyliberala samhället där man ställer olika 

faktorer för invånares välmående emot varandra. Därmed läggs en värdering i hur 

mycket man är villig att spendera på människor, vilket i detta fall resulterar i en 

tydlig minskning av ekonomisk investering i människors välmående då naturens 

gratisarbete ska bidra med detta.  Därmed har Costanza et. al.s artikel om det 

ekonomiska värdet på ekosystemtjänster förvrängts så pass att ekonomin återigen 

blir den yttersta sfären i samspelet mellan människa och miljö. Istället för att ta till 

hänsyn de interpolära relationer som ekosystemen bidrar med, och låta dessa 

bevaras på grund av dess oumbärliga värde så ska de nu användas och anpassas än 
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mer för att underlätta människans liv och se till de faktorer som direkt gynnar 

människan i form av välfärd och gratisarbete. Syftet med att belysa dess betydelse 

har gått förlorad och de har istället inkorporerats i det kapitalistiska systemet där 

det används som gratisarbete i form av välfärd och marknadsföring. 

4.4 Hur den nyliberala planeringsdiskursen kan påverka arbetet 

med ekosystemtjänster 

Diskursen för hur man talar om hållbarhet har en stor inverkan på arbetet. De som 

bestämmer över arbetsproceduren får ofta ett tolkningsföreträde när det kommer till 

hur processen ska bedrivas. Detta blir riskfyllt då privata aktörer som är beroende 

av ekonomisk tillväxt styr språkdiskursen för hållbarhetsbegreppet. Exempel på 

detta kan vara när man talar om avlänkning ur ett produktionsperspektiv och att 

Sveriges utsläpp gått ned nationellt, och därmed även tror att avlänkningen är 

relativ. Om man däremot ser till denna process i absoluta termer och med ett 

konsumtionsperspektiv ser man att så är inte fallet utan föroreningar enbart har 

förflyttats ifrån Sverige. 150 

Magdalena Andersson(S) antog detta perspektiv, och talade stolt om hur Sveriges 

utsläpp minskat, men att den ekonomiska tillväxten ökat och att man därför kan se 

en absolut avkoppling mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan, alltså att det 

förra är möjligt utan att det senare ökar. Här har man dock applicerat ett 

produktionsperspektiv, vilket går hand i hand med den nyliberala planeringen. 

Detta kan vara en bidragande faktor till att ekosystemtjänster är en lockande 

planeringsstrategi i det nyliberala samhället. Man förbättrar klimatet lokalt vilket 

gör att det egna landets utsläpp minskar så länge man applicerar 

produktionsperspektivet och inte konsumtionsperspektivet. Ordets makt för hur 

hållbarhetsarbetet beskrivs väger tungt, och här ser man att de privata aktörerna 

gynnas av den nyliberala, lokala, politiska diskursen kring hållbarhetsarbetet151. 

Arbetet med resiliens, som i förlängningen innefattar ekosystemtjänster (som också 

beskrivs som en av huvudanledningarna att arbeta med ekosystemtjänster i Norra 

Djurgårdsstaden) kan i dagens definition ses som en tydlig nyliberal intention i 

stadsplaneringen. Det man gör är dels att ställa städer och regioner mot varandra i 

deras arbete vilket ökar den interregionala konkurrensen. Samtidigt så läggs 

ansvaret för att förbereda städer på den lokala nivån som ofta även involverar 

innovationer och nytänkande, inte olikt Norra Djurgårdsstaden. Problematiken 

utökas ytterligare då klimatförändringarna inte vet några nationsgränser eller 

                                                   
150 Kenneth Hermele, Ordens makt: Om allmänningens tragedi, hållbar utveckling, avlänkning, miljöbelastning och ojämnt 
utbyte s. 102f. Jönsson, Erik & Andersson, Elina (red.), Politisk ekologi: om makt och miljöer, Upplaga 1:1, Studentlitteratur, 
Lund, 2017   
151 Hermele, Kenneth, Ordets makt (2017) s.102f.  
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kommungränser, men arbetet blir ökat lokalt för att förbereda sina invånare och 

stärka sitt varumärke152. 

Det går att identifiera tendenser gällandes att Norra Djurgårdsstaden inte är till för 

alla, Stockholm stad beskriver redan på sidan 4 i Program för hållbar 

stadsutveckling, Norra Djurgårdsstaden visar vägen mot en hållbar framtid 

beskriver hur målbilden för området är att locka till sig de mest kompetenta 

människorna och de mest framgångsrika företagen genom en hamn i världsklass. 

Stadsförnyelseprojektet syftar alltså inte till att locka Stockholms invånare, utan de 

som kan stärka stadens ekonomi och image som en attraktiv och 

innovationsfrämjande stad. Detta påvisar ytterligare att ekosystemtjänster används 

för de resursstarkare grupperna och i symbios med ett marknadsföringsarbete för 

en innovativ stad. Kombinationen av ekosystemtjänster och kompetenta människor 

riskerar att göra ekosystemtjänster till den sortens socialisationsagent Raco menar 

ska utveckla staden. Om en resursstark grupp kopplas ihop med särskilda faktorer 

kan de sedan användas för att ”locka” resurssvagare grupper att vilja förändra sin 

levnadsstandard. Ansvaret läggs därmed över på individerna i staden och att de 

därmed själva ses som ansvariga för sin livssituation och man riskerar att bortse 

från strukturella faktorer, då de getts samma förutsättningar som de resursstarka 

grupperna har och kopplat dessa till en viss sorts status. 

Ekosystemtjänster syftar även till att förbättra miljön och stärka klimatet, men 

också detta blir på en lokal skala där närmiljön för starka socioekonomiska grupper 

stärks samtidigt som konsumtion och liknande fortskrider och miljön på den globala 

skalan fortsätter att förstöras.  

Om man istället skulle använda ekosystemtjänster och dess prissättning på en global 

skala, likt det Costanza et. al. argumenterar för, skulle man dels betala för råvaran 

i sig, exempelvis virke eller material till bostäder. Sedan skulle man ytterligare 

betala för den ekosystemtjänst man rubbar och vad kostnaden för att ersätta denna 

ligger på. Man applicerar alltså både ett bruksvärde och ett nyttovärde för 

produkter. Detta skulle möjligtvis vara en mer rättvis och holistisk bild av 

bostadsbygge och arbetet med ekosystemtjänster då man i Norra Djurgårdsstaden 

enbart ser till ekosystemen på den lokala skalan och återigen applicerar ett 

produktionsvärde istället för ett konsumtionsvärde. Om ekosystemtjänster ska 

genomsyra stadsförnyelseprojektet skulle en mer rättvis metod vara att använda 

Costanza et. al.s definition av ekosystemstjänsters värdering och att därmed 

applicera produktionsvärdet på ekosystemtjänster, och därmed även se till de som 

rubbas på en global skala. 

 

                                                   
152 Mykhnenko , Vlad. Resilience, a right-wingers ploy? S.190 Springer, Simon, Birch, Kean & MacLeavy, Julie (red.), The 
handbook of neoliberalism, Routledge, New York, NY, 2016. 
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5. Slutsatser 

Frågeställningarna som ställdes i början av uppsatsen var: 

Vilken roll kan ekosystemtjänster komma att spela i en nyliberal stad? 

Hur kan Stockholms invånare påverkas av projektet Norra Djurgårdsstaden 

och dess arbete med ekosystemtjänster? 

Hur används Norra Djurgårdsstadens miljöarbete ur en nyliberal kontext? 

När ekosystemtjänster diskuteras ur en planeringsaspekt sätts ofta ett monetärt 

värde på dessa, vilket leder till en komodifiering av naturen. I ett kapitalistiskt 

samhälle är ekonomin den yttersta sfären som människor och natur förhåller sig 

inom. Genom att sätta detta värde på naturen ökar beroendet ytterligare till den 

kapitalistiska ekonomin, och naturen fråntas sitt egenvärde.  

I en nyliberal stad riskerar ekosystemtjänster att bli en markandsföringsaspekt där 

man visar upp ett tydligt ekologiskt hållbart arbetssätt, som förbättrar närmiljön för 

de som vistas i staden, samtidigt som man förbereder staden på kommande 

klimatförändringar. Utsläpp och klimatpåverkan ges ofta ett produktionsperspektiv 

där utsläppen kopplas till den plats som en vara produceras på. Så är ofta fallet när 

klimatet diskuteras i Sverige, och påståenden som att Sveriges utsläpp minskar görs. 

Ekosystemtjänster bidrar därmed ytterligare med att sänka koldioxidhalten i 

närmiljön och gör att det lokala klimatet framstår som allt bättre. Genom att istället 

applicera ett konsumtionsperspektiv där utsläppen beräknas till konsumenten 

istället för produktionen ser man att Sveriges utsläpp ökar. Därmed kan 

ekosystemtjänster komma att fungera som en metod för att marknadsföra ett område 

som klimatsmart och ekologiskt hållbart, trots att konsekvenserna av att skapa en 

innovativ stad som ska locka besökare och företag kan bidra med ökad 

miljöförstöring på en global skala. 

Genom att lägga allt för stort fokus på att koppla ekologisk hållbarhet till närmiljön 

och att skapa en attraktiv stad kopplas även ekosystemtjänster till ett 

produktionsperspektiv och att de boende i området kan stilla sin klimatoro. Städer 

ställs dock däremot allt mer emot varandra på den interurbana skalan där 

investeringar från företag och ökad besöksnäring är av stor vikt. Städer vill 

marknadsföra sig som innovativa och attrahera företag med stort kapital som kan 

stärka stadens märke och ekonomi. Ekosystemtjänster som är ett handfast och 

konkret sätt att visa på klimatsatsningar riskerar därför att bli en ny del av denna 

marknadsföring och arbetet med att skapa resilienta städer ställer dem emot 

varandra. Genom att applicera en så pass lokal kontext på miljöarbetesdiskursen 

snedvriden då problematiken är global, och inte vet nations- eller stadsgränser. 

Detta kan leda till att det faktiska miljöarbetet blir lidande och att städer och länder 

i allt större grad konkurrerar mot varandra istället för att samarbeta. Hållbarhet 
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beskrivs i samband med innovation och marknadsföring i plan och 

visionsdokumenten för Norra Djurgårdsstaden och fråntas därmed sitt egenvärde.  

Ekosystemtjänster beskrivs som något som ska bidra med rekreation, 

klimatanpassning av staden, hälsofördelar som minskad stress, och lärande. Studier 

har visat att människor med en starkare ekonomisk status upplever mindre stress, 

har större tillgång till rekreation, och mår bättre. Därför skulle ekosystemtjänster 

gynna de invånare som inte har dessa möjligheter mest, men eftersom de inte bidrar 

med ekonomisk tillväxt i samma utsträckning, eller attraherar turism och företag på 

samma nivå, väljs de antagligen bort. Därför kan man dra slutsatsen att 

ekosystemtjänster har blivit ett nyliberalt verktyg för att sälja städer som 

miljövänliga och attraktiva, utan att behöva spendera allt för stora summor pengar 

på det eftersom ekosystemtjänster funnits i alla tider, och man har planerat 

grönområden i städer under en lång tid. Det handlar därför till viss del om att enbart 

ändra beskrivningen av naturen, så att den tydligare fungerar som en säljaspekt som 

tjänar oss människor. 

Arbetet med ekosystemtjänster riskerar att skapa en stad med större skillnader i 

levnadsstandard hos invånarna. Arbetet med ekosystemtjänster används i Norra 

Djurgårdsstaden som beskrivs som ett skyltfönster för Sveriges hållbarhetsarbete 

och man vill attrahera de mest kompetenta människorna och de mest innovativa 

företagen. Genom Racos teori om närområde och kultur som en socialisationsagent 

riskerar ekosystemtjänster att kopplas till en stark ekonomisk grupp, den kreativa 

klassen. Genom att göra denna koppling kan ekosystemtjänster sedan bli en tydlig 

socialisationsagent för att socialisera svagare socioekonomiska grupper till att 

förändra sin livssituation och därmed nå sin fulla potential som invånare i staden 

som kan gynna dess ekonomi. Problematiken med detta är att eftersom närområde 

och kultur ses som den huvudsakliga faktorn för socioekonomiska skillnader finns 

risken att man bortser från de strukturella skillnaderna och lägger ansvaret på att 

förändra sin levnadsstandard på individerna, vilket de borde lyckas med om deras 

närområde får socialisationsagenter kopplat till starkare ekonomi. Om det inte 

lyckas är det i slutändan individerna själva som är ansvariga för att de inte ”lyckats” 

i det nyliberala samhället. 
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6. Diskussion och vidare forskning  

För att ytterligare kunna påvisa vilken roll ekosystemtjänster spelar för en nyliberal 

stad och dess invånare ur en kritisk synvinkel hade undersökningen med fördel 

reproducerats på ett flertal fall av både stadsförnyelseprojekt samt implementering 

av detta i redan existerande bostadsområden. Eftersom arbetet med Norra 

Djurgårdsstaden fortfarande utförs och den nya stadsdelen inte är färdigställd hade 

det även varit av intresse att undersöka hur arbetet med ekosystemtjänsterna 

fungerar och nyttjas i praktiken efter att området är färdigt. Denna uppsats 

diskuterar eventuella framtidsscenarier och problematik som kan komma att uppstå, 

men inget går ännu att bekräfta med säkerhet eftersom området fortfarande är under 

utveckling. Denna uppsats visar därför på eventuella följder av en nyliberal 

planeringsstrategi och syftar till att erbjuda en alternativ förståelse för hur detta kan 

påverka stadsbilden och dess relationer i förhållande till Stockholms stads visioner. 

I det kapitalistiska samhället krävs det att städer konkurrerar med varandra, och det 

är därför även av vikt att förstå att det inte är möjligt att förändra planeringsstrategin 

i enbart en stad, utan det skulle krävas mer omfattande reformer. Med det sagt är 

det fortfarande av vikt att erbjuda en motpol till dessa visionsdokument och öka 

förståelsen för hur detta sorts styre kan komma att påverka människor och natur. 

I ett senare skede hade det varit av intresse av att intervjua boende i områden för att 

undersöka hur deras förhållande till stadsområdet ser ut, men även om människor 

från övriga delar av staden känner en tillhörighet till platsen och om de upplever att 

även de gynnas av den och dess ekosystemtjänster.  

Eftersom denna uppsats syftat till att utföra en kritisk dokumentanalys skulle det 

även vara av intresse att undersöka rent konkret och mätbart vilka fördelar som kan 

komma att uppstå med stadsförnyelseprojektet. Om liknande problem som med 

Västra hamnen kommer uppstå går ännu inte att säga med säkerhet, utan går enbart 

spekulera kring då det ännu gått för kort tid för att mäta detta. Genom att utföra en 

undersökning av området efter att det är färdigställt och utföra en komparativ analys 

av exempelvis levnadsmönstren i Västra Hamnen, Hammarby sjöstad och Norra 

Djurgårdsstaden skulle en bild av hur städer påverkas kunna påvisas i större 

utsträckning. Arbetet med att förändra de boendes levnadsmönster i form av 

konsumtion och resor som har stor miljöpåverkan spelar en stor roll för klimatet på 

den globala skalan, och om detta lyckas i form av utbildningsdagar och att de 

boende får en tydligare koppling till naturen går ännu ej att säga och det skulle 

därför vara av intresse att utföra exempelvis en attitydundersökning i området likväl 

en omfattande undersökning av levnadsmönster. 
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