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Förord
Uppslaget till studien som presenteras här nedan kommer ursprungligen från min tid som
praktikant vid Linköpings kommun. Praktiken som är en del av utbildningen vid
Miljövetarprogrammet där jag för närvarande läser mitt tredje år sträckte sig över en period av
tio veckor. Under dessa tio veckor hann jag med att få en inblick i det miljöarbete som bedrivs
inom kommunen och eftersom Agenda 21- tankarna är en viktig del av detta föll det sig
naturligt att fördjupa sig inom området. Arbetet med att skriva denna uppsats har inte alltid
varit en dans på rosor, därför vill jag här passa på att tacka min handledare Mathias
Martinsson för den hjälp som han bistått med under dessa veckor. Jag vill även tacka min
sambo och Janin Tekkeden som varit ett stöd för mig under uppsatsskrivandet.
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1. Inledning
Dagens globala miljöeffekter har under senare år kommit att uppmärksammas mer och mer i
debatten som förts av myndigheter, näringsliv, politiker och beslutsfattare. Idag råder en
konsensus om att miljöproblemen och de hot som de utgör, vare sig de är globala eller lokala,
är orsakade av samhället. Ett samhälle som människan genom en intensiv påverkan av
ekosystemen har byggt. Miljöfrågans fokus har vidgats och berör inte längre bara naturen utan
även samhället som helhet.1

Under de senaste 30 åren har vår uppfattning om miljöproblemen förändrats. I takt med att
kunskapen om miljön och dess kretslopp ökat, har miljöproblemen förskjutits från att vara
lokala och avgränsade problem till att vara mer diffusa hot på globalnivå. De tidigare till synes
småskaliga miljöproblemen, som kunde härledas till en industri eller till ett specifikt ämne där
åtgärder i relativt enkla former stod för lösningen, har idag kommit att omfatta hela samhällets
utformning även på global nivå. På den globala nivån blir hoten alltmer abstrakta och allt
oftare bildas och formuleras de av experter. Genom prognoser tolkar experterna vad och vilka
hot och risker som kan komma att inträffa i framtiden om vi inte förändrar vårt samhälle och
dess verksamheter.2

Synsättet om hanteringen av miljöproblemen har även förändrats under årens gång. Från att ha
varit kopplad till ”end of pipe” åtgärder som för tillfället löser effekten av problemet, har vi
gått mot ett helhetsperspektiv. Ett perspektiv som söker en mer långsiktig lösning och där
insatser riktas mot källan som ger upphov till problemen.3 Till att börja med utgick
miljöarbetet från en nationell utgångspunkt, där initiativen för att lösa problemen på den
mindre skalan kom uppifrån. Denna form av centralstyrning av miljöarbetet visade sig dock
innehålla vissa brister. De lokala förhållandena uppmärksammades inte utifrån det nationella
perspektivet, vilket ofta ledde till att insatserna lades på felaktiga företeelser. Idag, tio år efter
Riokonferensen, har synsättet på miljöarbetet förändrats från det tidigare ovanifrån-
perspektivet till att utgå från ett lokalt underifrån- perspektiv. Nu utgår miljöarbetet i Sverige
från en lokal startpunkt som innebär att alla på det lokala planet, det vill säga inom
kommunen, involveras när problemen formuleras och hanteras.4 Miljöproblemen diskuteras
numera i övergripande termer där insatser i det lokala samhället tar ett steg mot rätt riktning,
det vill säga en långsiktigt hållbar utveckling.

Det lokala samhällets viktigaste miljöarbete bedrivs idag av kommunerna. Detta miljöarbete
utgör en viktig bit av den nationella och internationella strävan mot ett ekologiskt hållbart
samhälle Sverige som nation åtagit sig att arbeta för. En del av miljöarbete i kommunerna
består i att verkställa de överenskommelser som slutits nationellt och internationellt.5 På det
lokala planet sker ofta detta arbete i form av Agenda 21 verksamhet, det vill säga att en
handlingsplan med mål och visioner upprättas för att strukturera det fortsatta miljöarbetet.

I fokus för denna studie ligger Linköpings kommuns miljöarbete utifrån den lokala Agenda
21- handlingsplanen, ”Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart Linköping”.6 Handlingsplanen
                                                
1 Lidskog et al., 1997, s. 15-18
2 Ibid s.15-22, 26-27
3 Ibid s.69-70
4 SOU 1994:128, s.11-12
5 Emilsson och Hjelm, 2001, s.11
6 Linköpings kommun, 1998, Agenda 21 Linköping - Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart Linköping
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som 1998 antogs av kommunfullmäktige har gemensamt arbetats fram med
kommuninvånarna, det lokala näringslivet och företag. Planen innehåller mål och
åtgärdsförslag som ger en struktur för hur det framtida miljöarbetet bör bedrivas.

1.1 Syfte
Studien syftar till att analysera handlingsplanens energisektor utifrån målformuleringar och
målgenomförande i form av vidtagna åtgärder kopplade till nationella och internationella
ståndpunkter. Studien syftar även till att utreda hur framtagandet av handlingsplanen
fortskridit och vilka nationella och internationella mål som kan kopplas till detta arbete.

1.2 Frågeställningar
•  Vilket resultat har genomförandet av mål och åtgärder hittills gett för det utvalda

sektorsområdet?
•  Kan man utifrån de åtgärder som genomförts se om/att dessa slutligen leder till en

långsiktigt hållbar utveckling?
•  Går det, i den lokala handlingsplanen, att identifiera olika drag och ursprung som kan

härledas till dokument som på den nationella nivån representeras av propositionen
1990/91:90. Samt den internationella nivån i form av Agenda 21 dokumentet och Rio-
principerna?

2. Avgränsningar och genomförande
2.1 Avgränsningar
Valet att avgränsa undersökningen till att bara omfatta Linköpings kommun bottnar i syftet
med studien det vill säga att försöka tränga djupare in i hur miljöarbetet är grundat på lokal
nivå. Valet av
studieobjekt har gjorts med både tanke på det miljöarbete som pågår i kommunen, och den
inblick som jag redan erhållit om organisationens verksamhet inom miljöområdet. Mellan
perioden 21 januari till den 22 mars genomförde jag min praktik – ”Miljövetenskap i
praktiken”, som är en del av utbildningen på Miljövetarprogrammet vid Linköpings kommun.
Under den tiden fick jag tillfälle att på nära håll följa miljöarbetet i kommunen.

Nästa avgränsning som gjordes var att ur handlingsplanen plocka ut ett tema/sektorsområde,
för att på så sätt kunna tränga djupare in i hur målen och visionerna för detta område valts ut
samt för att göra det möjligt att följa upp de åtgärder och de genomföranden som gjorts under
området. Urvalet av området från handlingsplanen har gjorts utifrån teman som kan härledas
till FN: s miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro 1992 samt till det vid tidpunkten
för antagandet av handlingsplanen rådande miljöpolitiken i Sverige, som här utgår från
propositionen 1990/91:90. Det område som valdes för studien var energi.

Samtidigt valde jag också att lägga fokus vid de mer kortsiktiga målen till år 2005 för det
utvalda sektorsområdet. De mer långsiktiga målen till 2020 har utelämnats. Avgränsningen
som gjorts till att omfatta de kortsiktiga målen har utförts för att det ska vara möjligt att gå
tillbaka och studera hur de lokala miljömålen formulerades 1998, då planen antogs. Vidare har
jag även plockat ut fyra mål inom energiområdet. Detta för att kunna använda mig av
relevanta miljöbokslut som bara behandlar och tar upp några mål inom alla områden.
Avgränsningarna till att bara utreda ett sektorsområde och några av målen till 2005 gjordes
också av utrymmesskäl. Sammanlagt betyder dessa avgränsningar att mycket av det som
skulle ha varit intressant att belysa i denna uppsats inte kommer att behandlas.
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Målen kommer dock inte att behandlas enskilt, utan kommer att sättas in i en helhet som kan
spegla kommunens prioriteringar och målens relation till nationella och internationella mål.
Den i handlingsplanen inledande texten för sektorsområdet kommer att tas med i
beräkningarna, eftersom den beskriver det nuvarande läget i Linköpings kommun samt att den
belyser problematiken av situationen.

2.2 Genomförande och empiriskt material
Det empiriska materialet som ligger till grund för denna studie är den lokala Agenda 21
handlingsplanen för Linköpings kommun, ”Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart
Linköping”. Andra dokument med relevant koppling till handlingsplanen och
problemformuleringen har också granskats för att få en uppfattning av hur och på vilken grund
handlingsplanen vilar. Bland annat har bakgrunds dokument i form av utskick till
kommuninvånarna, diskussionsunderlag och sammanfattande texter som framställts för att
informera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om handlingsplanen granskats, detta för
att kunna få en bild av hur arbetet med programmet fortskridigt. För den mer djupgående
analysen av genomförandet av mål och åtgärder för det utvalda sektorsområdet har
miljöbokslut från åren 1998-2001 granskats, för att på så sätt kunna följa utvecklingen av de
åtgärder som gjorts inom respektive område. Jag har också tagit del av och medverkat i arbetet
med den för närvarande pågående uppföljningen av den lokala Agenda 21 handlingsplanen
som till hösten ska presenteras för kommunstyrelsen. Uppföljningen som har vänt sig till alla
ansvariga nämnder och lokala bolag som är ansvariga för att målen uppfylls har lämnat in
listor över åtgärder, resultat av åtgärderna som har genomförts till och med 2001.
Uppföljningen har använts för att kunna granska genomförandet av de mål som inte redovisas
i boksluten.

Valet av metod, kvalitativ textanalys, grundar sig i syftet med undersökningen och på det
empiriska materialet som bestod av olika dokument. Textanalys är en undersökning av texter
ur olika metodologiska perspektiv som syftar till att utreda textens struktur, uppbyggnad,
innehåll eller budskap.7 I denna uppsats har jag valt att utgå från en metod av textanalys som
är klargörande kritisk. Denna metod identifierar och synliggör de alternativ som förekommer
när till exempel en verksamhet ska utformas eller utföras. Den klargörande kritiska metoden
syftar således till att lyfta fram förhållanden, visioner och önskningar med verksamheten för
att ge upphov till reflektion och diskussion. Metoden öppnar för en kritiskt och
handlingsinriktad diskussion om vad det är som författaren vill uppnå.8 Detta är också det som
utgör fördelarna med metoden. Metodens nackdelar i mitt fall är att jag genom att bara studera
texter inte kan följa eller ta del alla tankegångar som fanns vid utformandet av texterna som
en intervju kanske kunde ha frambringat. Dokumenten är redan skapade då vi läser och tolkar
dem vilket gör att bakgrunds information om framkomsten går till spillo. Men eftersom syftet
med undersökningen är att försöka få fram hur mål och åtgärder i handlingsplanen är
utformade och om de kan relateras till dokument och riktlinjer på olika överliggande nivåer
föll valet av metod naturligt.

Då uppsatsen gör anspråk på att utreda vilka övergripande ståndpunkter som utgör grunden till
utformningen av handlingsplanen kommer olika empiriska dokument som representerar, olika
skalnivåer för var och hur miljöproblemen bör hanteras, att jämföras. Den lokala nivån utgörs

                                                
7 Svensson och Starrin (red.), 1996, s.169-170
8 Säfström och Östman (red.), 1999, s. 115-118
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i detta fall av handlingsplanens utvalda miljöproblem/vision som är energi. Den nationella
nivån utgörs av propositionen 1990/91:90. Slutligen utgörs den internationella nivån av
Agenda 21 dokumentet. Jämförelsen mellan dessa dokument och nivåer används för att
klargöra vilket ursprung de lokala handlingsplanen vilar på samt för att kunna se hur
Linköpings kommun har prioriterat och identifierat miljömålen.

Texterna som ingått i denna kvalitativa undersökning har använts för att kunna tränga djupare
in i hur målen och åtgärderna formulerats på lokal nivå. Textanalysen har utförts med tanke på
hur de politiska besluten lokalt sammanfaller med besluten på den stora arenan, det vill säga
nationellt och internationellt. Samt med tanke på att de miljömål som utformas lokalt är en
form av politiska program som också speglar kommunens inställning till miljöpolitiken. Det
praktiska tillvägagångssättet för textanalysen gick genom olika steg. Det första steget var att
jag utifrån ett stort material började med att plocka ut dokument som kunde kopplas till
genomförandet av åtgärder för energiområdet och till framtagandet av handlingsplanen på
något sätt. Steg två blev att utifrån detta material försöka identifiera, analysera och synliggöra
de kopplingar som texten på det lokala planet kunde innefatta till de övergripande nationella
och internationella nivåerna. Som ett sista steg analyserade åtgärderna som genomförts för
energiområdet mot målformuleringarna och visionerna i handlingsplanen för att se om
insatserna bidrar till att målen uppnås.

3. Risksamhällets utveckling – individualiseringens och subpolitikens
framväxt
Till grund för denna studie kommer några av sociologens Ulrich Becks tankar att plockas ut
och användas för att belysa vad som utgör basen för kommunens miljöarbete utifrån den
lokala handlingsplanen. Valet att utgå från Beck som teoretiskt perspektiv för studien grundar
sig i att jag anser att de centrala tankarna i ”risksamhället” kan appliceras på den utveckling
som går att se i samhället idag. Synen på samhället och miljön har förändrats radikalt under de
senaste åren och de risker och faror som idag utgör en naturlig del av samhället är en
bekräftelse på den utveckling som Beck beskriver. Till min hjälp att tolka Becks tankar
kommer jag till viss del att utgå från Lidskog m.fl.9  Valet att delvis utgå från Lidskog m.fl.
tolkning av Beck bottnar dels i att den stämmer väl överens med hur jag själv uppfattar Becks
beskrivning av risksamhället, samtidigt som den är lättare att applicera till syftet med denna
studie då tolkningen inte är lika teoretiskt bunden Beck egna tankar. Becks teorier kommer i
första hand att beröra de mer organisatoriska frågorna som kan härledas till kommunens
arbete med framtagandet av handlingsplanen. Becks tankar om risksamhället kommer också
att användas som en bakgrund till det allt mer framåtskridande miljöarbete som genom
Riokonferensen fick en nystart.

Becks ”risksamhälle” är vid det här laget ett tämligen välmyntat begrepp. För att här
ytterligare reda ut vilka utgångspunkter som ligger till grund för ”risksamhället” i teoretisk
mening, lyfts några av de centrala tankarna i Becks teori fram.
Risksamhället symboliserar ett utvecklingsskede i (industri-) samhället som karakteriseras av
en global ekonomi som är grundad på vetenskaplig och teknologisk kunskap. Detta samhälle
skapar inte bara välstånd utan också risker och faror. Utvecklingen av samhället till att komma
till detta ”risksamhälle” sker enligt Beck, genom en brytning av moderniteten från det
klassiska industrisamhället till en ny form av industriellt risksamhälle. Brytningen ger ett nytt
samhälle som till skillnad från industrisamhället inte bara producerar värden utan också
                                                
9 Lidskog et al., 1997, kap 6
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producerar risker. Bakgrunden till denna utveckling har sin grund i att en ny modernitet växer
fram som ifrågasätter industrisamhällets institutioner, begrepp och kategorier.10

I det senmoderna samhället uppstår faror och risker som inte kan beräknas, kontrolleras eller
kompenseras. Hur och varför uppstår dessa risker och faror? Beck anser att människan har
blivit utsatt för en antropologisk chock, som innebär att hela samhället (kulturen) blivit
uppmärksammat på att vi under en lång tid varit förblindade av vår samhälleliga utveckling.
Vi har undgått att se det socialt konstruerade industriella samhället som har producerat risker i
form av högteknologiska industrier och produkter. Tack vare den antropologiska chocken och
individualismen om vår livsstil och kollektiva existens förmår vi se vårt socialt konstruerade
samhälle.11 Även om riskerna fanns i industrisamhället så blev de aldrig uppmärksammade.

3.1 Vetenskapens roll
I övergången till den nya moderniteten anser Beck att vetenskapen kommer att spela en
avgörande roll. Riskerna kan inte direkt uppfattas utan måste genom information och politik
skapas och omvandlas. Vetenskapen får en ny auktoritet och roll i denna bemärkelse då den
åtar sig uppgiften att definiera risker. Samtidigt undergräver vetenskapen sig själv, och då
också sin auktoritet, då experter kommer att mötas av motexperter som på var sätt letar efter
sanningen.12

3.2 Individualisering och subpolitik
Enligt Beck innebär begreppet ”subpolitik” samhällsgestaltning underifrån. Det
subpolitiserade samhället kan enligt Beck fungera och bli ett medborgarsamhälle som självt
tar hand om sina problem och angelägenheter. Faktum är att han redan har sett sådana inslag
under de senaste två årtiondena. Den subpolitiska historien har bland annat präglat och färgat
av sig i den miljö- och teknikpolitik som till den största delen initierats underifrån.13

Till grund för denna subpolitik står individualiseringen av människan. En individualisering
som strävar mot att upplösa det gamla industrisamhällets livsformer och livsbetingelser.
Individualiseringen vill undanröja de förutsättningar som medföljer industrisamhället som
livssituationer och livsföring (manligt – kvinnligt). Begreppet innebär att individerna själva
måste forma och iscensätta sina liv. Viktigt att påpeka är att denna individualiseringsprocess
inte sker av en slump, individuellt eller frivilligt. Enligt Beck sker detta i ett sammanhang,
under rambetingelser för det utvecklade arbetssamhällets välfärdsstat.14

4. Bakgrund
4.1 Riokonferensen
Startskottet för det globala, nationella och lokala arbetet med Agenda 21 var FN konferensen
om miljö och utveckling som hölls i Rio de Janeiro 1992. Riokonferensen kan sägas vara en
uppföljning av den första av FN arrangerade miljökonferensen, som ägde rum i Stockholm
1972 samt Brundtlandkommissionens rapport från 1987. Syftet med Stockholmskonferensen
var i första hand att skapa en medvetenhet om miljöfrågornas globala karaktär, samt att
frambringa vikten av aktivt ingripande. Bruntlandskommissionens rapport ”Vår gemensamma
framtid” från 1987 var också en viktig del av bakgrunden till mötet i Rio. Rapporten kom att
                                                
10 Lidskog et al., 1997, s.107-111
11 Ibid s.107-111
12 Ibid s.107-111
13 Beck, 1995, s.145
14 Ibid s.134
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belysa vikten av globalt samarbete kring miljö – och utvecklingsfrågorna, samtidigt
underströks betydelsen av en hållbar utveckling.15

Till Riokonferensen inbjöds världens stats- och regeringschefer med syftet att genom ett
gemensamt krafttag kunna få tillstånd ett globalt arbete som genererar en hållbar utveckling.
Resultatet av konferensen medförde ett antagande av bland annat Riodeklarationen och
Agenda 21– konventionen, samt en gemensam strävan mot en hållbar utveckling.16 Agenda
21-konventionen har formen av ett handlingsprogram, som innehåller mål och riktlinjer för
hur en hållbar utveckling ska uppnås.17 Programmet består av rekommendationer, vilket gör
att det inte är juridiskt förpliktande, trots det är det starkt politiskt och moraliskt bindande för
de vid konferensen deltagande staterna.18 En av de viktigaste slutsatserna vid konferensen var
att miljöarbetet måste utvecklas lokalt.

4.2 Kommunalt självstyre
Samtidigt som miljöfrågornas fokus i och med Rio konferensen kom att belysa vikten av att
problemen måste behandlas lokalt likväl som nationellt och internationellt, pågick en
decentraliseringsprocess i Sverige. Den kommunala verksamheten hade tidigare utgångspunkt
i den traditionella och stela organisationsmodellen som innehöll regel – och detaljstyrning.
Denna modell började nu trängas undan av målstyrning och decentralisering. Den nya
modellen gav organisationer större handlingsfrihet, samtidigt som den gav upphov till en
snabbare reaktion på förändringar i det omgivande samhället. Beslutanderätten och det
nedåtflyttade ansvaret i organisationen gav upphov till kortare beslutsvägar och färre
beslutsnivåer. Detta medför en bättre anpassning av kommunens verksamhet till de lokala
behoven.19

Kommunernas tidigare miljöarbete var främst begränsat till lagstiftningen samt till att fullfölja
de uppgifter som staten tilldelat dem, det vill säga att utföra det som ”krävdes”. Genom
decentraliseringsprocessen har kommunerna fått mer inflytande och större ansvar inom dess
olika verksamhetsområden.20 Detta större inflytande har gett kommunerna ökad frihet att
påverka utförandet av allt arbete på lokal nivå, inte minst miljöarbetet. En avspegling av detta
är att många kommuner runt om i landet på senare år utökat sitt arbete på miljösidan till att
ofta omfatta frivilliga åtaganden, som t.ex. lokala Agenda 21- handlingsplaner och miljömål.
Kommunerna har börjat intressera sig för hur deras verksamhet och organisationer påverkar
miljön. Som en del i detta visar kommunerna också intresse för strategier och åtgärder som
kan sättas in för att motverka de negativa effekterna som verksamheterna medför.21

4.3 Linköpings lokala handlingsplan
Det lokala Agenda 21- arbetet i Linköping initierades våren 1993 av två motioner till
kommunstyrelsen. Motionerna gav kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en styrgrupp som
skulle verka under dem för det kommande arbetet med ett framtagande av en lokal Agenda 21
handlingsplan. Styrgruppen som bildades bestod av representanter från berörda nämnder och
styrelser, och gick under namnet kretsloppsgruppen fram till 1995, för att senare bli

                                                
15 Bro et al., 1997, s.1-3
16 Nationalkommittén för Agenda 21, Rapport 1997:1, s.3-5
17 SOU 1997:105, s.13
18 SOU 1994:128, s.8
19 Jonsson, 1997, s.5-15
20 Emilsson och Hjelm, 2001, s.11-12
21 Ibid.
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kretsloppskommittén. För att underlätta för läsaren kommer jag endast att använda mig av det
senare namnet kretsloppskommittén i den skrivna texten. Tillsammans med
kretsloppskommittén arbetade och bildades ett Agenda 21 nätverk bestående av 500 personer,
som involverade allmänheten, företagare och kommunrepresentanter som anmält sitt intresse
för att medverka i processen att utforma en lokal handlingsplan. Ur detta nätverk bildades
hösten 1996 så kallade ”rundabordsgrupper”. Rundabordsgrupperna kom att behandla var sitt
av de olika teman/sektorsområde som av kommunfullmäktige 1997 beslutades ingå i planen.22

Den fullständiga handlingsplanen godkändes av kommunfullmäktige i mars 1998.

Det lokala arbetet med Agenda 21 inom Linköpings kommun delades in i två delar, en del
som innebar ett internt arbete inom kommunens verksamhet för en hållbar utveckling, samt en
extern del av samverkan och information mellan allmänhet, företag, föreningar och
organisationer. Under åren 1993-96 bestod Agenda 21 arbetet i kommunen av att skapa en
grund för miljöarbetet, dels för att kunna förankra tankar om införandet av en lokal handlings
plan, och för att informera invånare och verksamheter inom kommunen om vad som skulle
införas.23

4.4 Handlingsplanens utformning
”Handlingsplanen för ett långsiktigt hållbart Linköping” är utformad efter tio sektorsområden
som följs av en allmän beskrivning av hur ett hållbart samhälle kan se ut för respektive sektor.
Varje sektorsområde inleds med en kort övergripande beskrivning av problematiken och
situationen i Linköping, samt hur ett hållbart samhälle kan kännetecknas utifrån det specifika
området. Varje sektorsområde omfattas även av en övergripande vision för det hållbara
Linköping samt av mål för både år 2005 och 2020. Slutligen följer en åtgärdskatalog som ger
exempel på vad som kan göras åt problemen redan idag. Varje mål och åtgärdsförslag åtföljs
av förslag till ansvarig för genomförande av de olika åtgärderna. De ansvariga delas in i tre
grupper som omfattar Linköpings kommun, näringslivet i kommunen samt av allmänheten,
organisationer och föreningar i kommunen.24

5. Analys av det empiriska materialet
5.1 Kretsloppskommitténs vision om ett hållbart Linköping
Dokumentet Agenda 21 ”Linköping arbetar mot ett miljöanpassat samhälle” från 1994, är ett
första utkast på förslag till det kommande kretsloppsarbetet. Där presenterar
kretsloppskommittén ett övergripande mål för kommunens kretsloppsarbete som lyder:

− ”Kommunen skall eftersträva balans i det ekologiska kretsloppet och ta sin del av den
globala miljön.”

Vidare presenteras några enstaka mål som inte ännu vid den tiden var fullt ut vedertagna.25

När detta material jämförs med den slutgiltiga handlingsplanen, uppfattar jag det som att detta
dokument ligger till grund för det kommande arbetet.
Ett senare informationsutskick i form av den tidning som i augusti –94 gick ut till
kommuninvånarna är baserad på det ovan nämnda dokumentet. I den här tidskriften
presenteras det relativt nystartade arbetet med lokal Agenda 21 för invånarna. Sex olika

                                                
22 Linköpings kommun, 1997, Sammanfattning av Agenda 21-arbetet i Linköpings kommun 1993-96
23 Ibid.
24 Linköpings kommun, 1998, Agenda 21 Linköping- Handlingsplan för ett långsiktigt hållbar Linköping
25 Linköpings kommun, 1994, Agenda 21- Linköping arbetar mot ett miljöanpassat samhälle (1994-05-19)
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sektorsområden med utgångspunkt i kommunens tidigare kretsloppsarbete, innan Agenda 21-
arbetet startade, introduceras vid detta tillfälle.26

Visionen för det kommande kretsloppsarbetet som visas ovan kom också att utgöra grunden
för Agenda 21-arbetet då det har tydliga inslag av kretsloppsanpassning för att nå hållbar
utveckling.  Utifrån utskicket och dokumentet går det att urskilja att grunden för
handlingsplanen har sin utgångspunkt dels i kommunens tidigare kretsloppsarbete, dels i de
villkor som naturen erhåller, samt att den vilar på Rio-dokumentets långsiktiga planer. Båda
dessa dokument visar att tyngdpunkten av miljöarbetet i kommunen utgår från det faktum att
dagens utövande i form av verksamheter och livsstil inte längre accepteras. Det visar att
kommunen lokalt tagit del av de tankar som något år tidigare lyfts fram under Rio-
konferensen. Tankar som bland annat bygger på att samhällets utveckling har gått så långt att
den idag är resultatet av ett allt mer farligt utnyttjande av naturen. Vad som kan komma ut ur
detta envägs exploaterande, som ägt rum under många generationer kan givetvis inte på
förhand beräknas till fullo. En hjälp på vägen till att försöka reparera den skada som vi
imploderat, är att stödja sig mot vetenskapens roll som under dagens rådande situation får en
alltmer framträdande roll.27 Handlingsplanens slutliga form och dess innehåll av mer konkreta
mål och åtgärder kommer också att spegla denna ståndpunkt.

5.2 Utformningen av visionerna i handlingsplanen
Som tidigare nämnts består handlingsplanen av tio sektorsområden som var och ett
representeras av en övergripande vision av det hållbara Linköping. I denna studie undersöks
ett område. Arbetet med handlingsplanens övergripande visioner formades genom det lokala
arbetet med Agenda 21 i Linköping, där allmänheten, företag, organisationer samt andra
verksamheter fått lämna förslag till handlingsplanens innehåll. Förslag till visioner utarbetades
bland annat också utifrån synpunkter av invånare som erhållits från ett utskick till hushållen
1994 som också innehöll några visioner utformade av kretsloppsgruppen. Även andra grupper
kopplade till Agenda 21, så som nätverket för Agenda 21 och den lokala referensgruppen,
bestående av de partier som inte ingått i kretsloppskommittén samt företrädare för näringsliv,
jord- och skogsbruk, föreningar och kommunala enheter deltog i arbetet med visionerna.28

Den breda uppslutningen av medborgare i processen med framtagandet av det lokala
programmet kan sättas i perspektiv med hjälp av subpolitiken. Medborgarnas inflytande i
processen och deras intresse att forma och bilda sina egna förutsättningar, blir i all mening
politisk genom detta förfarande. Uppslutningen av medverkan speglar också den utveckling
som följer av risksamhällets utveckling. Det vill säga att individerna inte längre går i det
gamla industrisamhällets och självklarheternas fotspår, utan tvingas att för egen del
”uppfinna” ny självklarheter. Till följd av det breda engagemanget i den lokala processen, kan
utvecklingen av det nya samhället sägas ha slagit igenom. Individerna går inte längre i de
gamla fotspåren utan vill vara delaktiga i att forma det samhälle som kommer efter detta.29

5.3 Inriktning av mål och åtgärder
Inriktningen av mål och åtgärder i handlingsplanen utgick i första hand från systemvillkoren
som utgår från det kretsloppssystem som jorden utgör. I det utskick som 1996 gick ut till
hushållen i Linköping läggs tyngdpunkten på att det är systemvillkoren som kommer att styra
                                                
26 Linköpings kommun, 1994, Linköping- Miljö
27 Lidskog et al., 1997, s.107-111
28 Linköpings kommun, 1997, Övergripande visioner som grund för handlingsplan för Agenda 21 i Linköping
29 Beck, 1995, s.133-139
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och utgöra ramarna för att uppnå ett hållbart samhälle i Linköping.30 Systemvillkoren eller
kretsloppsvillkor som de också kallas är fyra punkter som formulerats av miljöorganisationen
”Det Naturliga Steget” och som förklarar de naturliga villkoren för en hållbar utveckling.

De fyra systemvillkoren är:
”Ämnen från jordskorpan får inte öka i naturen”
”Ämnen från samhällproduktion får inte öka i naturen”
”Bibehållet utrymme för naturen kretslopp och mångfald”
”Effektiv och rättvis hushållning”

I inledningen i utskicket visas tydliga spår av att de lokala målen och kommunens
verksamheter ska stämma överens med de långsiktiga planer som formulerats i Agenda 21-
dokumentet som antogs i Rio. Utskickets ändamål var att väcka allmänhetens intresse och
uppmana till ett aktivt agerande, detta för att få igång den breda samhällsdebatten som
representerar underifrån perspektivet. Till ändamålet ingick också att informera om vad
Agenda 21 skulle komma att betyda för det lokala samhället. Trots att de övergripande
sektorsområdena och visionerna i handlingsplanen redan var mer eller mindre klara vid tiden
för detta utskick, var man angelägen om att få in svar och synpunkter på dessa för att på så sätt
kunna driva processen vidare.31

Med utgångspunkten tagen från systemvillkoren i det lokala arbetet med framtagandet av
handlingsplanen, kan vissa kopplingar urskiljas till den nationella nivån genom de
övergripande målen som presenteras i bilagan till propositionen 1990/91:90. Bilagan ”Hur
mår Sverige” innehåller fyra omfattande mål för det nationella miljöarbetet som beskrivs med
hjälp av kritiska belastningsgränser. De fyra målen som beskrivs i bilagan kan sammanfattas
på följande sätt:

•  ”Skydda människans fortbestånd, hälsa och välbefinnande.”
Beskrivningen till målet innebär att verksamheter och föroreningar inte under någon
tid eller för någon generation får utgöra hot mot människans hälsa och
fortplantningsförmåga.

•  ”Bevara den biologiska mångfalden.”
Tyngdpunkten läggs vid bevarande av arter som finns inom landet, samt att dessa arter
ska kunna utvecklas i deras nuvarande miljö.

•  ”Uppnå långsiktighet i bevarandet och utnyttjandet av naturresurser”
Detta innebär ett upprätthållande på långsikt av naturresurser som fiske, jord- och
skogsbruk.

•  ”Bevara natur- och kulturlandskap samt kulturminnesmärken”
Punkten tar upp problem som att byggnader och föremål inte får förstöras av
föroreningar samt att en försämring av tillgång på värdefulla natur- och kulturlandskap
inte får förekomma.

Även om formuleringarna i de dokument som styr inriktningen av målen och åtgärder lokalt
och nationellt skiljer sig åt, är den övergripande idén densamma. Handlingsplanens grund för
mål och åtgärder kan därmed sägas spegla de vid detta tillfälle nationella målen. Inriktningen
av systemvillkoren och de övergripande målen för miljöarbetet innehåller båda tankar om

                                                
30 Linköpings kommun, 1996, Nu skapar vi Agenda 21 Linköping- Din insats behövs för vår gemensamma
framtid
31 Ibid.
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kretsloppsanpassning, långsiktigt hållbar utveckling av konsumtionen och av näringslivets
verksamheter.

5.4 Det lokala arbetets koppling till internationella mål/visioner
Först vill jag nämna att Riodeklarationens tionde princip kan ses som ett övergripande mål,
som har styrt hela Agenda 21 ambitionen, både vad gäller internationellt, nationellt samt
lokalt utformande. Principen berör delar som att miljöfrågorna bäst hanteras när alla
samhällsgrupper är engagerade och att vikten av tillgång till miljöinformation på det
nationella planet är viktig då alla ska ges tillfälle att delta i olika beslutsprocesser. Vidare ska
informationen också underlätta och uppmuntra medvetande och deltagande.32

De övergripande principer som utifrån Riodokumentet kan kopplas till det lokala utformandet
och arbetet med handlingsplanen som undersöks här är framförallt princip 4, 7 och 8.
Principerna har alla en tydlig koppling till hållbar utveckling och kretsloppsanpassning, som
är några av huvuddragen för Agenda 21-arbetet. Den fjärde principen anger att en hållbar
utveckling bara kan uppnås om skyddet av miljön är en integrerad del av
samhällsutvecklingen. Den sjunde principen tar upp den viktiga ståndpunkten för miljöarbetet
att stater ska samarbeta för att bevara, skydda och återställa den åverkan som utförts på
jordens ekosystem. Vidare belyser principen vikten av att de mer utvecklade länderna ska
erkänna sitt ansvar i de internationella strävandena mot en hållbar utveckling. I den åttonde
principen klargörs att ohållbara produktions- och konsumtionsmönster ska avlägsnas, för att
en hållbar utveckling ska kunna uppnås.33 Principerna kännetecknar några av de huvudtankar
som går att relatera till Agenda 21-arbetet i stort. Samtidigt går dess vida perspektiv i
utformningen att relatera till det område som behandlas i studien. Dessa mer eller mindre
överordnade principer som antogs i Rio 1992, kan ses som ett bekräftande på det som Beck
skriver om i sina böcker som publicerades efter 1992. Utifrån Beck skulle utformandet av
principerna vid Rio kunna tolkas som ett uppvaknande från industrisamhället för att gå mot
det senmoderna samhället, som kräver individens ifrågasättande under den följande
utvecklingen.34 Detta uppvaknande har sedan spritt sig till andra samhällen som kommit till
samma brytningspunkt i utvecklingen.

5.5 Sektorsområdet: Energi
Den allmänna beskrivningen om hur ett hållbart samhälle kan se ut för energisektorn i
handlingsplanen lyder:

”I ett hållbart samhälle är vårt behov av energi inte större än att det i stort sätt kan täckas av
förnyelsebara energikällor – vatten, sol, vind, biobränsle mm. Uttaget av biobränsle från våra

skogar får inte utarma den biologiska mångfalden.”

Den övergripande visionen om ett hållbart Linköping för samma sektor är mer specifikt
utformad:

”Den totala energianvändningen ska minska. El och värme ska produceras med
förnyelsebara energikällor.”

                                                
32 Regeringens skrivelse 1992/93:13, s.24
33 Ibid. s.23-24
34 Beck, 1995, s.133-139
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Målen som följer i handlingsplanen till 2005 omfattas av nio punkter, vilka har koppling till
minskad elförbrukning, utbyggnation av befintligt fjärrvärmesystem, borttagande av el-
radiatorer och oljeeldning av alla kommunalt ägda fastigheter samt förnyelsebara energikällor.
Läser man vidare i den åtgärdskatalog som innehåller förslag på vad som idag kan göras för
att förbättra situationen, hittas åtgärder som att den kommunala energirådgivningen kan
återupptas. Samt att en inventering av vilka förnyelsebara energislag som är möjliga för
kommunen, för att komma till måluppfyllelse. Vidare nämns även att miljömärkt el kan köpas
in för kommunens verksamhet, att oljeeldningen ska bytas ut mot förnyelsebar uppvärmning i
kommunala fastigheter och att glödlampor i trafiksignaler skall bytas ut mot energisnålare
alternativ.35

5.5.1 Energiområdets lokala ursprung
På den lokala nivån fokuseras problembeskrivningen på att mindre än hälften av den
energitillförsel som sker i kommunen kommer från förnyelsebara energikällor. Att
energiförbrukningen är för hög i kommunen reflekteras inte förrän målen presenteras.36 Det
går med andra ord att tolka det som att situationen i Linköping på denna front inte är speciellt
oroväckande. Utifrån problembeskrivning som finns på den nationella nivån för samma
sektor, kan man se att de utgår från samma grund. Perspektivet i handlingsplanen utgår som
sig bör från en lokal nivå.

De mål och åtgärdsförslag som ingår under detta kapitel i handlingsplanen innehåller som jag
nämnt ovan, att alternativa källor ska utgöra en större del av produktionen av energi. Samt att
kommunen genom åtgärder som kan tyckas relativt enkla kan hjälpa situationen en god bit på
väg. Den politiska visionen om att den totala energianvändningen ska minska, har kommit att
innehålla några av risksamhällets ståndpunkter. Vi har lämnat det klassiska industrisamhället
för att träda in i en ny form av industriellt risksamhälle. Tankar som tidigare inte har fått något
utrymme kan nu komma upp till ytan. Välståndet är redan nått och fortfarande pågår det
ständiga uttagande av naturresurser.37 Vidare vänder sig några av förslagen till åtgärder och
några av målen till allmänheten för agerande. Detta förutsätter att samhället har gått igenom
den fas som subpolitiken innebär. Att samhället blivit något av ett medborgarsamhälle som
självt kan lösa och ta hand om sina problem.38

I den inledande texten går det även att se att teknik och tekniska lösningar ska hjälpa oss med
att nå målen.

Med utgångspunkt utifrån målen för detta område på lokal nivå går det att koppla alla till den
övergripande ståndpunkten om hållbar utveckling som presenteras i både det nationella samt
internationella Agenda 21 programmet. Främst för att målen och inte minst förslagen har en
koppling till att den nuvarande förbrukningen av konventionell energi inte i längden är
hållbar. Trots att energiförbrukningen för kommunen inte tas upp som ett problem förrän det
presenteras i ett av målen är det tydligt att situationen inte är hållbar som den ser ut nu. Om vi
ser alla mål sammantaget byggs en tydlig bild upp som avslöjar att åtgärder måste till för att
ändra inriktningen av den annars följande utvecklingen. Följer vi dessa tankebanor tillbaka till
Becks teori om individualiseringen ser vi att självklarheterna för det moderna
                                                
35 Linköpings kommun, 1998, Agenda 2 Linköping – Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart Linköping, s.12-
13
36 Ibid.
37 Lidskog et al., 1997, s.107-111
38 Beck, 1995, s.145
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industrisamhället försvinner i och med att människan lämnar de livsformer som varit dolda i
de traditionella betingelserna som industrisamhället medförde. Individen börjar ifrågasätta
samhällets grund av institutioner och verksamheter vilket leder till bildning av subpolitik där
påtryckningar av förändringar kommer under ifrån och där samhället med dess medborgare
själva kan lösa många av de uppgifter och problem som de ställs inför.39

5.5.2 Energiområdets nationella ursprung
Propositionen 1990/91:90 ”En god livsmiljö” som här utgör den nationella nivån redovisar
bland annat riktlinjer och mål för den fortsatta nationella miljöpolitiken. Innehållet i
propositionen för området energi rymmer överlag nästan samma mål som de som ingår i
handlingsplanen. Vissa delar som på den nationella nivån ingår under energisektorns områden
kopplas till ett vidare resonemang än vad som kan göras på det lokala planet. Fokus på det
nationella planet vad gäller energisektorn har en annorlunda inriktning än den lokala.
Energiavsnitten i propositionen har nära koppling till större verksamheter som använder
energi av olika slag. Reflektioner av detta slag saknas i den lokala handlingsplanen under
energiavsnittet, däremot tas detta upp i sektorsområdet ”Transporter och trafik” som inte
kommer att behandlas här. Ett vidare perspektiv på energiförbrukningens konsekvenser borde
finnas med på det lokala planet.

De åtgärder och medel som förespråkas på det nationella planet är att minska el- och
värmeproduktionens miljöpåverkan, att byta ut de traditionella metoderna för energitillförsel
genom fossilt bränsle och kärnkraft mot förnyelsebara alternativ. Vidare anses på det
nationella planet att det är angeläget att utnyttja de goda förutsättningar i landet som ges för
vindkraft.40 Åtgärden om ökad vindkraft som förespråkas på det nationella planet liknar ett av
målen till 2005 i handlingsplanen:

”Ytterligare 10 vindkraftverk ska har uppförts i Linköpings kommun”

Åtgärderna i de båda dokumenten har samma ursprung varför det går att konstatera att
handlingsplanens mål och åtgärder för denna sektor är baserad på likvärdiga nationella mål.

5.5.3 Energiområdets internationella ursprung
Energiområdet, som det har utformats i handlingsplanen, har mer eller mindre tydliga spår
från Riodokumentet. Till de principer som har en direkt koppling till energiområdet, dess
verksamheter och sidoeffekter hör framförallt de övergripande principerna 4, 7 och 8. Princip
9 kan också falla in under detta område, då den tar upp att varje nation ska bygga upp en
nationell vetenskaplig och teknisk kompetens för hållbar utveckling. Ståndpunkten som läggs
fram i den fjärde principen har en tydlig framtoning i handlingsplanens utformning av mål och
åtgärder vad gäller energiområdet. Principen trycker på att skyddet av miljön måste integreras
i samhällsutvecklingen och inte betraktas som något utanförstående. I handlingsplanen läggs
stor tyngd vid att användandet av energi i kommunen måste minska, ske med ökad andel
förnyelsebar energi samt att utnyttjandet av det redan kretsloppsanpassade fjärr- och
närvärmesystemen måste brukas i större utsträckning. Detta anser jag tar hänsyn till naturliga
faktorer i processen.

                                                
39 Ibid s.145
40 Proposition 1990/91:90,s.87-89, 292
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5.6 Mål och genomförande på lokal nivå
De mål som energiområdet omfattar har var och ett en nämndanknytning eller en anknytning
till något kommunalt bolag, som indikerar vem som är huvudansvarig för att målen genomförs
och uppnås. Det är också i första hand den ansvariga enheten som ska genomföra de åtgärder
som krävs för att målet ska kunna uppnås inom den avsatta tiden.

För tre av de fyra mål som ingår i denna studie är det kommunala bolaget Tekniska Verken
AB ansvarig utförare. För det fjärde målet står Kommunstyrelsen som ansvarig för att målet
uppnås.41  De mål som ligger under Tekniska Verkens ansvar kan förutom ansvarstagandet
även sammankopplas då de strävar mot samma syfte. Det gemensamma syftet för dessa tre
mål är att de riktar sig direkt mot de system där användningen av fossila bränslen fortfarande
sker. Det första målet kan genom sin formulering (se nedan) därmed ses som ett övergripande
mål för de två andra.

”Produktionen av el och värme i Linköping ska ske med minst 75 % förnyelsebara
energikällor”

De andra två underliggande målen omfattar:

”Kretsloppsanpassade fjärr- och närvärmesystem ska ha börjat byggas ut i större orter som
Linghem, Vikingstad och Sturefors .Fjärrvärmenätet i staden och dess ytterområden ska ha

kompletterats”

”Ytterligare tio vindkraftverk ska ha uppförts i Linköpings kommun”

Två av de tre mål som har samma utförare av åtgärder kan också kopplas samman genom att
de insatser som genomförts från 1999 fram till 2001 sammanfaller under tre större projekt,
som ingår i det Lokala investeringsprogrammet (LIP). LIP är en viktig del av den
regeringsförklaring som fastslogs 1996 som sa att Sverige ska vara ett föregångsland och en
drivande internationell kraft för strävan att skapa en ekologiskt hållbar utveckling.
Programmet har gjort det möjligt för kommunerna att söka statligt bidrag för projekt som
innebär åtgärder som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället.42

Om jag granskar åtgärderna närmare som genomförts fram till 2001 för det som jag här kallar
det övergripande målet (se ovan), samt för målet som behandlar kretsloppsanpassning av fjärr-
och närvärmesystemet omfattas båda av LIP-projekten som innebär en utbyggnad av
fjärrvärmenätet.
Hitintills vidtagna åtgärder för dessa mål är att en kraftig expansion av fjärrvärmenätet
genomförts med inriktning främst på oljevärmda villor. Två städer inom kommunen har
anslutits till det centrala fjärrvärmenätet, samtidigt som nätet i centralorten förtätats. Samtidigt
har arbete med att finna alternativa bränslen till fjärrvärmeanläggningen kontinuerligt pågått,
vilket fortfarande pågår. Resultaten av dessa åtgärder enligt den uppföljningen av den lokala
handlingsplanen visar att fjärrvärmenätet enligt den senaste uppföljningen under 2001 kunde
försörjas till 76 % av förnyelsebara bränslen. Vidare har antalet fjärrvärmekunder ökat med ca

                                                
41 Linköpings kommun, 1998, Agenda 21Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart Linköping, Visioner Mål-
Förslag till åtgärder, ”Förslag till ansvarsfördelning mellan nämnder och styrelser inom Linköpings kommun”
42 Linköpings kommun, 2001, Lokala investeringsprogram 1999-2004
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40 % sedan 1994, varav de nya kunderna domineras av villor. Den anslutna effekten till
fjärrvärmen har under samma period ökat med 5 %. Sammantaget visar dessa åtgärder i
miljöboksluten från 1998-2001 för varje år en ökning av andelen förnyelsebar
energiproduktion av el och fjärrvärme. Från att 1998 legat på 55 % och med en årlig ökning
på ca 2-3 % slutligen 2001 hamna på ca 64 %.

Måluppfyllelsen för det övergripande målet om att nå en produktion av el och värme som sker
med minst 75 % förnyelsebara energikällor nådde under 2001 upp till 64 % av den totala
energiproduktionen som inkluderar el och fjärrvärme. Tittar vi sedan på de diagram som
presenteras i miljöboksluten kan en uppåtgående trend utläsas, resultaten för varje år visar
som jag tidigare pekat på en årlig ökning med ca 3 %. Genom det fortsatta arbetet med att
utöka fjärrvärmesystemet samt genom de insatser som görs för att hitta alternativa bränslen
för att ersätta kol och olja tror jag att målet kommer att uppnås. Insatserna för att nå detta mål
är goda då de bidrar till stora samhällsförändringar genom att hushåll byter energikälla. I
första hand gäller det att påverka och förbättra de saker som utgör den största källan till
miljöpåverkan. Jag har svårt att se vad som skulle kunna genomföras istället för det som redan
pågår. Något som dock är viktigt att komma ihåg är att nyckeltalen som redovisas i boksluten
endast anger Tekniska Verkens lokala produktion.
Något som påverkar målet indirekt med tanke på att det omfattar produktionen i Linköping är
den avreglerade elmarknaden. Även om målet uppnås inom den lokala produktionen så är
hushållen fria att själva välja elleverantör. Naturligtvis är det svårt att påverka människans
enskilda beslut men på sikt måste den lokala produktionen göras mer attraktiv för dem som
väljer utomstående leverantörer. Detta kommer kanske att genomföras i nästa steg, först gäller
det att uppfylla det som man åtagit sig.
Måluppfyllelsen för utbyggnaden av kretsloppsanpassade fjärr- och närvärmesystem kan
också i uppfyllelsegrad relateras till det övergripande målet. De insatser som gjorts som också
infaller under LIP-projektet har kommit en god bit på väg vilket också resultaten av
åtgärderna visar på. Eftersom målet är så pass specifikt formulerat vad gäller genomförandet
så kan jag inte se att några andra insatser än de som utförts kan komplettera arbetet. Det som
kanske skulle kunna påverka resultaten ytterligare under kommande år är
informationskampanjer av något slag för att på så sätt väcka intresse för eventuell
konvertering till det nya fjärr- och närvärmesystemet. I vilken utsträckning information gått ut
till hushåll vet jag inte men med tanke på den 40 % ökningen av fjärrvärmekunder så är
sådana insatser redan genomförda. Då ytterligare insatser är planerade för att ansluta
ytterligare orter ser jag ingen orsak till varför målet inte skulle uppnås.

Det tredje målet om att ”Ytterligare tio vindkraftverk ska ha uppförts i Linköpings kommun”
som också ingår under det mål som utsetts till det övergripande har som jag tidigare nämnt
också Tekniska Verken som utförare. Tyvärr konstateras det i den lokala uppföljningen till
handlingsplanen att målet inte kommer att uppfyllas då Linköping som plats inte visat sig
lämpligt på grund av för dåliga vindförhållanden. Tanken om att bygga ytterligare
vindkraftverk kommer därmed inte att genomföras. Driften av det befintliga vindkraftverket
kommer emellertid att fortsätta. En första reflektion över detta mål är att det vid tillfället för
formuleringen av målet borde ha funnits mer kompetens och kunskap om den rådande
situationen. Detta eftersom det befintliga vindkraftverket togs i bruk redan 1990 vilket borde
betyda att uppföljningar om driften för detta verk skulle ha gett en indikation om att platsen
inte är lämplig för att bedriva verksamhet av detta slag i större utsträckning. Vidare kan detta
påstående granskas mer noggrant då det i sig låter underligt att Linköping skulle ha så dåliga
vindförhållanden att ingen ytterligare vindkraftdrift skulle vara gynnsam. Varför detta mål
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kom med i handlingsplanen vet jag inte, trots att intentionerna var goda så borde tillräckligt
med kunskap om läget, om detta nu stämmer, funnits tillhand vid formuleringen av mål för
denna sektor.

Det utomstående målet som är det fjärde och sista mål som behandlas i denna uppsats lyder
som följer:

”Energiförbrukningen per invånare ska ha minskat med 15 % jämfört med 1996”

För att komma till bukt med detta problem återupptog 1998 Byggnämndskontoret
energirådgivningen i Linköping.43 Något resultat av den åtgärden finns ännu inte redovisad för
2001 eller för något annat år.
Med utgångspunkt i miljöboksluten från 1998-2001, som använder nyckeltalet
elförbrukning/kommuninvånare, är det bara åren 2000 och 2001 som kan påvisa en minskning
av energiförbrukningen. Den minskning som skedde under 2001 är dock så liten att man i
miljöbokslutet för detta år struntar i att ta upp den. Istället säger man att elförbrukningen i det
närmaste var konstant jämfört med det föregående året. Under år 2000 hade
energirådgivningen till allmänheten ökat men om resultatet kan härledas till denna insats är
oklart. Då inga andra insatser verkar vara planerade ser jag det som svårt att uppfylla målet
om en 15 % minskning till 2005. I miljöboksluten förespråkas att kraftiga
informationsinsatser måste genomföras för att målet ska uppnås. Trots att energirådgivningen
enligt miljöboksluten anordnar informationsmöten, utställningar och seminarier så har
situationen inte förbättrats nämnvärt. Några egna tankar om insatser inom detta område har
jag inte. Jag tror dock inte att informationskampanjer kommer att förbättra läget så mycket
ytterligare åtgärder måste till.

6. Diskussion
6.1 Handlingsplanens och energiområdets grund
Analysen för att utreda handlingsplanens grund i sin helhet utgår från de tidiga tankar som
fanns inom miljöarbetet innan handlingsplanen initierades. Utifrån det tidiga material som jag
hade att utgå ifrån var det svårt att finna länkar till den nationella nivån. Det som jag dock
kunde hitta här var att de tidigare miljöinsatserna inom kommunen, som gått under ett slags
kretslopptänkande, influerat arbetet. Ett kretsloppstänkande som bland annat går att härleda
till fyra mål i bilagan till propositionen 1990/91:90, ”Hur mår Sverige”, samt till de fyra
systemvillkoren. Att dessa tankar spridit sig från den nationella nivån ned till den lokala kan
kopplas till tankar om risksamhället. Risksamhället med dess faror och risker kan på så sätt
sägas ha genomsyrat miljöarbetet oberoende av vilken nivå som är i fokus. Detta betyder att
Linköping redan på ett tidigt stadium i deras arbete med att utforma handlingsplanen kommit
så långt i sitt tänkande och i sin utveckling att dessa idéer togs emot utan större mothugg. De
enskilda individerna, det vill säga allmänheten, som också hade stor inblandning i processen
har också kommit till denna insikt. Utvecklingen runt om i det lokala samhället hade vid tiden
för införandet av handlingsplanen lämnat industrisamhällets självklarheter för att gå mot ett
industriellt risksamhälle. Det stora engagemanget från allmänheten som visades under
processens fortskridande betyder att människorna drivit fram och mottagit den nya
utvecklingen av ett industriellt samhälle. Ny teknik har accepterats och införts vilket
människan är medveten om medför risker och faror. Detta medför i sin tur att individen själv
har upplöst de säkerheter som varit kopplade till det gamla industrisamhället för att i det nya

                                                
43 Linköpings kommun, 1998, Miljöbokslut 1998
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samhället själv skapa lösningar för att ta hand om problem som uppkommer. Människan blir i
denna mening ett viktigt redskap i den politiska processen som i risksamhället sträcker sig
långt över de gamla politiska gränserna.

De internationella ståndpunkterna som inspirerat arbetet på den lokala nivån har även
kopplingar till Rio-dokumentets långsiktiga planer för att nå en hållbar utveckling. Tankar
både vad gäller skyddet av miljön, bevarande av ekosystem samt förändring av livsstil och
attityder har anammats. Trots att jag kan tycka att detta borde vara självklara ståndpunkter att
utgå ifrån på den lokala nivån så måste ändå detta uppmärksammas. Det är trots allt på den
internationella nivån som arbetet med att ändra och förändra folks attityder och världens
utseende började. Att detta sedan spridit sig till de lägre nivåerna var förstås tanken, att inte ta
upp och diskutera det internationella miljöarbetets inverkan på det lokala planet vore att helt
ignorera det livsviktiga resultat som arbetet faktiskt innebär.

Energiområdets grund baserar sig i första hand på nationella mål inom området. Visst har
också de nationella målen en koppling till de internationella men de specificeras mer ju
närmare genomförande nivån man befinner sig. De nationella mål som har inspirerat
utformningen på lokalt plan är framförallt de som behandlar en omställning av
energiproduktionen från att utgöras av fossila bränslen till att produceras med förnyelsebara
energikällor. Målen på det nationella planet är i stort sett de samma som kan finns på det
lokala planet. Visserligen utgör målen en viktig grund i strävan mot ett långsiktigt hållbart
samhälle, men jag tror ändå att målen på lokal nivå skulle ha kunnat anpassas mer utifrån de
lokala förutsättningarna än vad jag kan tycka att de gör idag. För att belysa detta ytterligare
vill jag ta upp målet om att ytterligare vindkraftverk skulle byggas inom kommunen som
exempel. Detta mål verkar nästan nedplockat från den nationella nivån utan en tanke på vilka
förutsättningar som finns i det lokala samhället. Större eftertanke vad gäller utformningen av
målen utifrån den lokala nivån efterlyses till nästa gång handlingsplanen ska omarbetas.
På det lokala planet förespråkas även användandet av nya tekniska lösningar i den inledande
texten för området. Detta kan även härledas tillbaka till formuleringar på det nationella samt
internationella planet. Den första reflektionen som spontant träder fram för detta
sektorsområde är tankar om risksamhället. Denna koppling görs bland annat utifrån den
tanken om att det nya risksamhället inte längre bara förlitar sig på teknologi och vetenskap
utan självt börjar inse att faror och risker produceras som inte kommer att kunna beräknas.
Vetenskapens roll får bland annat inom energiområdet en helt ny innebörd. Vetenskapen och
dess experter får ta på sig rollen som innebär identifiering av risker samtidigt som de också
åtar sig att utveckla och komma på lösningar till problem som till och med kan vara skapade
av tekniken i första hand.

För att säga något om energiområdets internationella ursprung så måste arbetet på detta
övergripande plan ses som en inspirationskälla och en vägledning för nationernas egna
målsättningar. Trots att energiområdet kan relateras till några av de övergripande principerna
4, 7, 8 och 9 i Riodokumentet tror jag inte att dessa utgjort någon större grund i
handlingsplanen. Däremot så har den nationella nivån som här utgörs av propositionen
1990/91:90 använt sig mer av de internationella ståndpunkterna under detta område. Att den
nationella nivån i större utsträckning än den lokala utgår från ståndpunkter på den
internationella nivån kan tyckas vara självklar. Den lokal nivån har i och för sig en vinning i
att utgå från båda ovanstående plan men den nationella nivån kan i större utsträckning
användas i kopplingen till det lokala planet.
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6.2 Genomförande av energiområdets mål
Av de fyra mål som tas upp i denna studie kan jag dra olika slutsatser avseende genomförande
och måluppfyllelse. Det övergripande målet, som omfattar en omställning av produktionen av
el och värme till förhållandevis stor del förnyelsebara energikällor, har mycket goda chanser
att uppnås. Detta på grund utav den stora satsningen av utbyggnaden av fjärrvärmen som till
stor del drivs av förnyelsebara energikällor. De två övriga mål som också kan bakas in i detta
övergripande utgår från helt skilda förutsättningar. De ena målet som jag tidigare pekat på
ingår tillsammans med det övergripande i det stora statliga projektet LIP, där satsningarna är
enorma. Det mål som jag talar om är det som avser att kretsloppsanpassade fjärr- och
närvärmesystem ska byggas ut. Resultaten visar att utbyggnaden gett resultat vilket i sin tur
innebär att målet kommit en bit på väg även om alla utbyggnader inte ännu har genomförts.
Granskas resultaten ytterligare av detta mål syns en stor ökning av kunder till fjärrvärmenätet.
Tillsammans med det övergripande målet vågar jag påstå att dessa insatser är en viktig del av
den strävan som kommunen har mot en långsiktigt hållbar utveckling främst då de ersätter de
traditionella systemen av energiförsörjning. Det andra målet som också kan kopplas till det
övergripande är något av ett misslyckande. En utbyggnad av vindkraftverk inom kommunen
med hela tio stycken förespråkas genom målet. Som jag tidigare nämnt i analysdelen tycker
jag att det är mycket underligt att detta mål kommit med i handlingsplanen. Visst är
ambitionen bra då vindkraft är en förnyelsebar energikälla, men de lokala förhållandena klarar
inte av att driva dessa.
Ambitionerna av dessa tre mål som till den största delen produceras av förnyelsebara
energikällor är ett viktigt ställningstagande som kommunen och dess invånare gjort. Det visar
att den hållbara utvecklingstanken som från början varit med och inspirerat arbetet med
handlingsplanen också tagit sig uttryck i konkreta mål. Det fjärde och sista målet inom sektorn
är det som arbetar för en minskning av elförbrukningen per invånare mot en nivå som ligger
15 % under 1996 års förbrukning. De insatser som genomförts hittills är få och jag anser att
dessa inte räcker för att nå målet. Den åtgärd som specifikt hamnar under detta mål är att
energirådgivningen i Linköping har återupptagits. Några resultat av insatsen finns inte idag.
Om detta beror på brister i uppföljningar eller om det är så att åtgärden inte givit några större
påvisbara resultat vet jag inte.

7. Slutsats
Vilka slutsatser kan jag komma fram till utifrån analysen och diskussionen? Kommunens
arbete med att identifiera handlingsplanens olika sektorsområden och visioner har till stor del
utgått från kommunens tidigare miljöarbete. En av grundtankarna med Agenda 21 arbetet är
att det ska initieras underifrån och att alla invånare ska få möjlighet att kunna påverka
miljöarbetet i kommunen. Att döma av det material som jag tagit del av i denna studie anser
jag att invånarna och övriga samhällsgrupper också varit en viktig del i arbetet med
framtagande av handlingsplanen. Utifrån de nationella och internationella nivåerna som har
undersökts här kan man säga att handlingsplanens grund i huvudsak vilar på nationella ramar
för arbetet mot en hållbar utveckling. Framförallt är det de fyra systemvillkoren som
tillsammans med de fyra övergripande målen som beskrivs med hjälp av kritiska
belastningsgränser i bilagan till propositionen 1990/91:90 som utgör grunden för
handlingsplanen. De internationella ståndpunkter som här utgörs av principerna 4, 7 och 8 har
i och för sig påverkat arbetet med handlingsplanen men inte i lika stor utsträckning som de
nationella då man kan säga att nivåerna påverkar varandra i nedåtgående riktning.

Resultat av genomförande av de mål som ingår i denna studie är av olika karaktär. För det
övergripande målet ”Produktion av el och värme i Linköping ska ske med minst 75 %
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förnyelsebara energikällor”, och för målet ”Kretsloppsanpassade fjärr- och närvärmesystem
ska ha börjat byggas ut i större orter som Linghem, Vikingstad och Sturefors.
Fjärrvärmenätet i staden och dess ytterområden ska ha kompletterats”, har åtgärderna lett till
en kraftig utbyggnad av fjärrvärmenätet som också drivs till 76 % av förnyelsebara
energikällor. Tekniska Verkens totala energiproduktion utgick från 71 % med förnyelsebara
källor. Antalet fjärrvämekunder har ökat drastiskt med 40 %.
Några resultat av de åtgärder som genomfördes för att uppfylla målet om att ”Ytterligare tio
vindkraftverk ska har uppförts i Linköpings kommun”, finns inte. Det har däremot
konstaterats att Linköping som plats inte är lämplig då vindförhållandena är dåliga. Enligt den
uppföljning av den lokala handlingsplanen, som för närvarande pågår, går det att utläsa att
Linköping som plats inte är lämplig för att bedriva verksamhet av denna form i större
utsträckning. Jag tycker att slutsatsen om att Linköping inte är lämplig för energiproduktion
med vindkraft är hastigt dragen och att vidare eftertanke saknas. Vidare tycker jag även att de
fördelar som vindkraft för med sig borde få en mer framträdande roll vid än den fått genom
påståendet om att inga fler vindkraftverk ska uppföras i Linköping på grund av
väderförhållandena. Fördelar som bland annat innebär minskade utsläpp av svavel,
kväveoxider och koldioxider, dessutom ger driften inget upphov till restprodukter av något
slag. Resultat av åtgärderna som genomförts till och med 2001 för att uppfylla målet
”Elförbrukningen per invånare ska ha minskat med 15 % jämfört med 1996”, finns inte heller
att påvisa. Däremot går det att se att de hittills genomförda insatserna inte är tillräckliga för att
nå upp till målet. Förbrukningen av el per invånare i Linköping ligger nu i stort sett konstant
med de föregående åren.
Utav de åtgärder som genomförts under respektive mål så är alla utom det som ingår under det
sista målet, om en minskning av elförbrukningen per invånare, enligt min mening sådana att
de på sikt kan leda till en långsiktigt hållbar utveckling. Det ska dock påpekas att dessa
insatser inte är tillräckliga i sig för att nå en hållbar utveckling. Ytterligare åtgärder som
förbättrar situationen av energiförbrukning och energiproduktion måste kontinuerligt vidtas
för att visionen ska kunna uppfyllas. Åtgärderna som hittills genomförts är bara ett litet steg
på vägen mot det hållbara samhället.
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