
HVAD ER BÆREDYGTIGHED? 
Bæredygtighed er mange ting, men hvad dækker begrebet egentlig over? Det er der 
flere bud på, men en af de populære definitioner af bæredygtighed stammer fra 
”Brundtland rapporten” fra 1987. I rapporten blev bæredygtighed præsenteret som et 
bredt og holistisk begreb, der både inkluderer sociale, økonomiske og miljømæssige 
aspekter – og det er udgangspunktet for den måde, vi forstår bæredygtighed på i dag. 

I 1987 udgav Brundtland Kommissionen rapporten Our Common Future (også kaldet 
Brundtland rapporten). Rapporten var den første til at fokusere på global bæredygtighed og 
gav en bred tilgang til bæredygtighed, som inddrog både de sociale, økonomiske og 
miljømæssige aspekter. Brundtland Kommissionens mål var at vise vejen til en fremtidig 
udvikling "(…) som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige 
generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare" (Brundtland-rapporten, 1987). 

  

  



Bæredygtighedsbegrebet er holistisk 
Selvom Brundtland-rapporten introducerede et bredt begreb om bæredygtighed, kender de 
fleste alligevel nok bedst til den miljømæssige vinkel. Så hvorfor skal vi også tænke på 
social og økonomisk bæredygtighed og hvad betyder det? 

Styrken ved at tænke bæredygtighed bredt og holistisk er netop, at det inddrager alle tre 
aspekter og fokuserer på sammenhængen mellem dem. Det er et udtryk for, at verden består 
af forskellige områder, der påvirker hinanden. Derfor er der behov for at tænke bredere for 
også inddrage sociale og økonomiske aspekter. 

Det ser man blandt andet i flere virksomheder, der eksempelvis er begyndt at fokusere mere 
på den tredobbelte bundlinje, hvor der også bliver taget hensyn til sociale og miljømæssige 
aspekter udover de økonomiske. Det samme ser man i byggebranchen og byplanlægning, 
hvor bæredygtighed ikke længere kun handler om miljøet, men også ser på, hvordan folk 
eksempelvis lever og bruger byen og dens bygninger. 

I praksis vil der dog være nogle områder, hvor enten det økonomiske, miljømæssige eller 
det sociale vægter tungest. 

Social bæredygtighed 
Social bæredygtighed lægger vægt på menneskelige faktorer og ser menneskers liv, adfærd 
og velbefindende som afgørende for at skabe et bæredygtigt samfund. 

I forhold til byer og arkitektur handler social bæredygtighed om at sikre inklusion og 
diversitet, boligtilbud til alle samt skabe trygge omgivelser. Socialt bæredygtige byområder 
udvikler sig ud fra den måde mennesker bruger dem på.  

I dag taler designere og arkitekter derfor meget om det liv, som byerne skal være rammen 
om. Blandt andet ser man på, hvordan de fysiske omgivelser og det sociale miljø påvirker 
hinanden – både ift. hvordan mennesker rent faktisk bruger byområder, men også hvordan 
nogle byområder kan påvirke menneskers handlinger negativt. Eksempelvis i socialt 
belastede boligområder, der ofte ligner hinanden i både det fysiske og sociale, og hvor man 
kan se på, om det måske er noget i selve den fysiske struktur, der påvirker beboernes adfærd 
i negativ retning. Samtidig arbejdes der med, hvordan valg af materialer og placering i 
rummet kan frembringe følelser og skabe nye (bæredygtige) handlinger samt ændre 
værdinormer og ikke mindst forbrugsmønstre. 

Der er på den måde kommet fokus på, hvordan rummene mellem husene spiller en stor rolle 
i forhold til det levede liv og fællesskaber, som er to vigtige dimensioner, når 
adfærdsmønstre skal ændres. 



 

Økonomisk bæredygtighed 
Den økonomiske del af bæredygtighedsbegrebet er oftest det, der vægtes mindst i 
bæredygtighedsbegrebet. Det hænger blandt andet sammen med, at bæredygtige løsninger 
ofte er dyrere end almindelige løsninger – både når det handler om bygninger, materialer, 
fødevarer mm. Det skyldes eksempelvis, at mange bæredygtige teknologier stadig er i 
udviklingsfasen eller bliver produceret i så små mængder, at prisen stadig er forholdsvis høj. 

Når der tales om økonomisk bæredygtighed, er det derfor vigtigt at forstå økonomi bredt. 
Det gælder om at se på økonomien på lang sigt og ud fra et helhedsperspektiv. Når det 
kommer til bygninger, tales der eksempelvis mere og mere om totalværdi, der både dækker 
over prisen for at bygge en ny bygning, samt de fremtidige udgifter til vedligeholdelse, 
reparation, drift mm. 

At tænke og arbejde bæredygtigt kræver derfor også en omstilling i forhold til forventninger 
om resultater. Bæredygtig udvikling er en lang proces, som vil give en masse resultater, 
men ikke i form af simple regnestykker, hvor to plus to giver fire. Mere i retning af 
langsigtede resultater, hvor der er en større gevinst at hente. Nogle gevinster er ikke 
umiddelbart synlige inden for en kort tidshorisont, men dukker løbende op og mangedobler 
gevinsten. 

Når det kommer til økonomisk bæredygtighed spiller staten også en stor rolle. For det første 
er det oftest staten, der i dag skal dække de udgifter og utilsigtede konsekvenser, som en 
ikke-bæredygtig udvikling bringer med sig. Men staten har samtidig også store muligheder 
for at forbedre den bæredygtige udvikling – eksempelvis ved at lave forskellige 
incitamenter, der støtter udvikling inden for både bæredygtigt byggeri, bæredygtige 
teknologier, bæredygtig transport mm. Gennem forskellige ordninger, skatter og afgifter kan 



staten være med til at gøre, at det kan betale sig at tænke bæredygtigt. Ikke kun som borger, 
men også som privat virksomhed. 

Bæredygtighed i dag 
Det holistiske bæredygtighedsbegreb er siden 1987 blevet brugt meget og er også blevet 
videreudviklet. På verdensplan er der sket en udvikling fra en snæver tilgang til 
bæredygtighed, som primært har fokuseret på global opvarmning, til en bredere bekymring i 
forhold til byernes tilstand, det globale miljø, ressourcemangel m.m. Men bæredygtighed er 
et komplekst begreb, som der i praksis kun er enighed om i forhold til de generelle og helt 
overordnede principper. 

Brundtland-rapportens definition af bæredygtighed giver en bred forståelse og generelle 
principper for området. Derfra kan der skabes forskellige konkrete underdefinitioner og 
initiativer, der kan få en reel virkning i verden. 


