
 

 

 

 

 

   

 Hållbar stadsutveckling 

 
- Vad säger forskningen? – 

  
Prof. Karl-Henrik Robèrt 

  

 
Hur får man ihop etik och lönsamhet? Det lilla projektet/organisationen/ 
kommunen med hela världen? Det korta med det långa tidsperspektivet? 

Verktyg med varandra? 

 

 

FAH i April 2014 

 

 

 

 

  



    Hållbarhetsdagen för Öresundsregionen, 3 dec. 2013 
  

Likt alla summits sedan decennier belystes behovet av… 

 … att ta de stora utmaningarna på allvar t ex försurning, klimathot… 

 … framtidsorientering och visioner 

 … regionernas betydelse 

 … samverkan och överenskommelser 

 … politiskt mod, lagstiftning, skatter 

 … utveckling av ledarskap 

 … utveckling av normer och innehåll i det ekonomiska systemet 

 … utveckling av även andra verktyg än ekonomin 

 … indikatorer 

 … etik 

 … att göra verkstad av alltsammans 

 Dvs. en blandning av problembeskrivningar, visioner, ledarskap, 
vetenskapliga bevis och antaganden om framtiden, organisationsfilosofi, 
medmänsklighet, åtgärder och verktyg 

 

 



Hållbarhet 1.0 

Hållbarhet 2.0 
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Vad krävs för att få ihop delarna? 



The UN Global Compact-Accenture CEO Study on Sustainability 2013 

 

 

Viljan finns även i näringslivet 



Vad mer krävs? 
 
 

 

Fler ledare måste kunna definiera målet  
och därigenom få ihop delarna.  

 



Vårt största hållbarhetsproblem är inte... 

 Klimatförändringen, förgiftningen, minskande 

matproduktionskapacitet, sjunkande 

grundvattennivåer, minskande biologisk 

mångfald, fattigdomen, terrorismen, 

ekonomiska tillväxten, girigheten, felaktiga 

ekonomiska modeller… 

 

 

 



Vårt största hållbarhetsproblem är inte... 

 Klimatförändringen, förgiftningen, minskande 

matproduktionskapacitet, sjunkande 

grundvattennivåer, minskande biologisk 

mångfald, fattigdomen, terrorismen, 

ekonomiska tillväxten, girigheten… 

Utan... 

Våra ledare får inte ihop helheten så de 

leder inte.  

 

 

 



Tid 

 
 
 

Vision 
 

Syfte 
 
 
 
 

Kärnvärden 
 

Hållbarhetsprinciper (ramvillkor) 

Strategiska mål 
Strategiska program och 
verktyg 

Dagens 
verklighet 

Integrera hållbarhet i: 

 projektets/organisationens/värdekedjans, stadens/regionens/landets målbild 

 
• Nödvändiga 
• Tillräckliga 
• Allmänna 
• Konkreta 
• Ej överlappande 



Från enskilda organisationer 
 …till hållbara produkt/tjänstesystem och städer/regioner 



…. …. …. …. …. …. …. 

…. …. …. …. …. …. …. 

…. …. …. …. …. …. …. 

   

Dagsläget (B) 

  

Möjligheter (C)  

 

Prioriteringar (D) 

Olika visioner, men gemensam för hållbarhet 

 - från ”fixa” till innovativa systemlösningar… 

Tid 

 
 

V1, V2, V3… 

Delad förståelse (A) 



Sustainability 1.0 

Sustainability 2.0 
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Reduktionism 
 - förlorad i bladverket 





 The Natural Step 

 Internationell NGO 

 Vetenskaplig konsensus 

 Metodik för strategisk planering 

 FoU och Utbildning/rådgivning 

 Goda exempel 

 

 

 

 The Natural Step 



Cancer cell 

En förenande metodik måste börja här… 



Hållbarhet är en dynamisk utmaning  

       Hot 
 Skogar 

 Jordbruk 

 Fiske 

 Grundvatten 

 Klimat 

 Metaller 

 Långlivade kemikalier 

 Övergödning 

 Hormoner 

 Sociala fällan 

 Segregation 

 Korruption 

 Epidemier 

 Fattigdom 

 ... tid 



Lönsammare också i ensamhet 

    Möjligheter 
   Resurskostnader 

   Avfallshantering 

   Skatt, lag, försäkringar, lån 

   Internationella avtal 

   Nya marknader 

   Innovation/design 

   Tillit 

   Produktivitet  

   Transaktionskostnader 

   Varumärken 

   Berättelser av mening 

   Gruppkänsla 

   Samhällsbygget   … 

 
 



Reduktionism 



Gemensam överblick, som i klinisk konferens 



 
 
 

Vision 
 
 
 



Tid 

 
 
 
 
 
 
 

Vision 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramvillkor 

Vägen till målet 
Dagens 

verklighet 

Planerar vi inte alltid så här? 

 
• Nödvändiga 
• Tillräckliga 
• Allmänna 
• Konkreta 
• Ej överlappande 



Tid 

 
 
 
 
 
 
 

Vision 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramvillkor 

Vägen till målet 
Dagens 

verklighet 

 
• Nödvändiga 
• Tillräckliga 
• Allmänna 
• Konkreta 
• Ej överlappande 

Cancerbehandling, Schack, Flytta till ny bostad… 
…Hållbar utveckling? 



Cancer cell 



Cycles of Nature 



Evolution 3,5 billion years 



I II III 



 

Image courtesy of Jonathan MacIntosh 

IV 



Reverse evolution 



1  

2...
 

3...

• 
•

•

•

•

I det hållbara samhället bidrar inte vi till att utsätta 
naturen för systematisk… 



Lönsammare också i ensamhet 

    Möjligheter 
   Resurskostnader 

   Avfallshantering 

   Skatt, lag, försäkringar, lån 

   Internationella avtal 

   Nya marknader 

   Innovation/design 

   Tillit 

   Produktivitet  

   Transaktionskostnader 

   Varumärken 

   Berättelser av mening 

   Gruppkänsla 

   Samhällsbygget   … 

tid 



Resurspotential från solen = 10.000 x vår användning 
(Geotermisk energi och tidvatten tillkommer) 



Landanvändning för solceller vs. damm 



Solar Generation, 

European Photovoltaic 

Industri Association 

& Greenpeace, 2001 

 Lärkurvan för solceller 







 



Debatten borde vara över 

Blackburn and Cunningham, 2010 
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Det var inte förrän 10 år senare vi förstod 

hur mycket pengar Electrolux hade sparat 

och tjänat genom att använda DNS metodik 

att förutse förändringar på marknad och 

lagstiftning. 

 

“ 

” 

Miljarder intjänade… 



Medan vi bestiger Hållbarhetsberget, med det fyra 

principerna på toppen, tjänar vi mer pengar än 

någonsin.  

Detta sker inte på bekostnad av det ekologiska eller 

sociala systemet, utan på bekostnad av våra 

konkurrenter som fortfarande inte har förstått.   

“ 

” 
Ray Andersson, Mid course correction 

President, Founder and CEO, Interface. Inc. 

Portland US, October 2007, 

 





Hu 

 

• Ottawa 

• Saskatoon 

• Wolfville 

• Madison 

• Ashland 

• Portsmouth 

• Lawrence Township 

• Twin Ports 

• Duluth 

• County of Hawaii 

• Eindhoven 

• ... 

 

Hundratals kommuner/städer 

 

• Övertorneå 

• Robertsfors 

• Karlskrona 

• SEKOM 

• Morbegno 

• Valtellina 

• Livigno 

• Dublin 

• Whistler 

• North Vancouver 

• Canmore 

• Halifax 
time 

 
 
 

Vision 
 
 
 



System- 
nivå 

Framgångs- 
nivå 

Strategi- 
nivå 

Handlings- 
nivå 

Verktygs- 
nivå 

1 

2 

3 

4 

5 

Framework (FSSD) för planering i komplexa system 
 



Cleaner  
Production 

Ecoliteracy 

GRI 

Natural 
Capitalism 

Circular economy 

UNEP FSSD konferens för pionjärer 
av olika verktyg 

ISO26000 

Planetary Boundaries 



Tid 

 
 
 

Vision 
 

Syfte 
 
 
 

Kärnvärden 
 

Hållbarhetsprinciperna 
(ramvillkor) 

 
Strategiska mål 

Verktygen väljer man när man behöver dem 

Strategiska planer/program  
Managementsystem, sektorsamverkan, 
Indikatorer, Livscykelanalyser, Ekonomiska 
styrmedel, Cirkulär ekonomi, Fotavtryck… 

Dagens 
verklighet 



Konklusion: 

 Många bra verktyg… 

 …utformade för olika delar av hållbar utveckling, så… 

 …ett strategiskt helhetsperspektiv ökar värdet av dem alla. 

Reference Robèrt, K.-H., Schmidt-Bleek, B., Aloisi de Larderel, J., Basile, G., Jansen, L., Kuehr, R., Price Thomas, P. 
Suzuki, M., Hawken, P., and Wackernagel, M. 2001.  Strategic sustainable development – selection, design and 
synergies off applied tools -.  The Journal of Cleaner Production, 10 (2002) 197-214.  



Stockholmstrafiken  

 
 
 

Vision 
 
 
 

 
 
 

Vision 
 
 
 



…. …. …. …. …. …. …. 

…. …. …. …. …. …. …. 

…. …. …. …. …. …. …. 

   

Dagsläget (B) 

  

Möjligheter (C)  

 

Prioriteringar (D) 

Olika visioner, men gemensam för hållbarhet 

 - från ”fixa” till innovativa systemlösningar… 

Tid 

 
 

V1, V2, V3… 

Delad förståelse (A) 



Sustainability Principles 

Tid 

 
 
 

Vision 
 

Syfte 
 
 
 

Kärnvärden 
 

Hållbarhetsprinciperna (ramvillkor) 

Samälls- och  
Strategiska mål 

Levande       

vision utvecklas 

efter hand i 

verksamheten 

ABCD för specialkunniga 

Jordbruk 

Trafik 

Energi 

Spatial planering 

Finans 

Etc. 

 

 

ABCD för ledning och koordinering 

Politiker, 

Tjänstemän 

Näringsliv 

Intresseorganisationer 

… 

 

Process-skiss för implementering (nu: doktorandprojekt)  

Tankestruktur               Processtruktur 

 



 

  

 

  
 
 

 

 

 





Blekinge Institute of Technology 
 

Alliance for Strategic Sustainable Development www.alliance-ssd.org  

 • Conflict Resolution, Ben-Gurion Univ., Israel  

• Product-Service Innovation, BTH, Sweden 

• Complementary Currencies, Berkeley Univ., USA 

• Green Chemistry, Carneige Mellon Univ., USA 

• Industrial Ecology, Graz University, Austria 

• Sustainable Travel, KTH, Sweden 

• Energy Systems, LiU, Sweden 

• Water Management, Radboud University, Netherlands 

• Communication Strategies, Sheridan Institute, Canada 

• Rainforest Ecosystems, Univ. of Amazonas, Brazil 

• Agriculture, MTT, Finland 

• Green Chemistry and Innovation/Design, Brunel, UK 

• Community planning & social sustainability with indicators 

 

Framework for Strategic Sustainable development (FSSD)  
- a result of a 25 year old peer-reviewed consensus process  

The Natural Step 

FSSD 

http://www.alliance-ssd.org/
http://www.alliance-ssd.org/
http://www.alliance-ssd.org/


 

  

 

  
www.detnaturligasteget.se 

 
www.bth.se 

 
 

 

 

 

Tack! 



Hållbarhetsprinciperna    

Strategiska mål 

I. Gruvdrivet material 

 Förnybar energi. 

      Mycket lågt fosfatläckage 

        Helt ny relation till metaller, vissa metaller o 

material utfasade från konsumtion 

         

II.  Kemiska ämnen 

 Helt ny relation till kemikalier,  vissa kemikalier 

o material utfasade från konsumtion.  

 

III. Undanträngning av mark                     

Produktiva ekosystem upprätthålls, spatial 

planering:    naturens egen integritet, mat, 

primärenergi/råvaror, infrastruktur, golfbanor. 

 

IV. Tillit 

 Kunniga människor och organisationer där 

olika former av makt förtjänas dvs. tillit över 

kultur-, sektors- och disciplin-gränser. 

        

Vad kräver hållbarhetsprinciperna av 
vilken vision som helst? 

> 


