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Förord 
Vadstena forum för samhällsbyggande har en lång tradition som arena 
för samtal och diskussioner i aktuella och långsiktiga frågor om sam-
hällsbyggande mellan samhällsplanerare, politiker, arkitekter, bostads-
byggare, kulturminnesvårdare, ansvariga såväl för infrastruktur som 
för vård och skola, forskare och forskarstuderande i skilda discipliner, 
publicister och andra. Diskussionerna vid det årliga symposiet förs i 
mindre grupper utifrån ett väl förberett material. Det har gett Vadstena 
forum dess särprägel och skilt det från andra konferenser och sympo-
sier. Vid Vadstena forum skall alla deltagare få komma till tals, bli 
hörda, bemötta och berikade med nya synpunkter och infallsvinklar. 

Forskningen bidrar till ökade kunskaper om viktiga frågor som rör 
samhällsbyggande och samhällsplanering i vid mening. Samtalen vid 
Vadstena forum är därför knutna till redovisning av ny kunskap om det 
valda området. Forskare står för diskussionsunderlaget vid symposiet, 
som därigenom blir ett möte mellan forskare och beslutsfattare i olika 
funktioner. 

Nutidens kanske mest brännande samhällsfråga handlar om hur 
samhället skall bemästra de problem som orsakas av ett förändrat kli-
mat. Morgondagens klimat ställer redan nu krav på nytänkande i sam-
hällsplaneringen och byggande. Vadstena Forum syftade till att vid 
2009 års symposium belysa och diskutera ett antal aktuella frågor 
kring klimatförändringarna och deras konsekvenser för bland annat 
bostads- och stadsplanering.  

Klimatets krav på samhället 
Allt starkare forskningsresultat visar att mänskligheten genom klimat-
förändringarna står inför ett antal synnerligen allvarliga utmaningar. 
På global nivå tycks åsikten vinna allmän uppslutning om att utsläppen 
av växthusgaser måste minska så att klimatförändringarna dämpas. I 
Sverige tycks finnas en bred medvetenhet om att byggnads- och plane-
ringsprocesserna måste anpassas så att det förändrade klimatets effek-
ter i samhället blir så milda som möjligt. Ett varmare och fuktigare 
klimat och höjda vattennivåer i hav och stora insjöar innebär stora in-
grepp i människors levnadssätt och därför behövs nya insikter inom 
samhällsplaneringen.  

Ännu råder emellertid stor osäkerhet om dels vilka nationella, re-
gionala och lokala följder klimatförändringarna kommer att få på kort 
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och längre sikt, dels vilka åtgärder som bör prioriteras samt hur dessa 
ska genomföras. Samtidigt står det också klart att de kunskaper som 
vuxit fram genom nationell och internationell forskning är otillräckliga 
och svåra både att tolka och att översätta till lokala förhållanden och i 
praktiska åtgärder. 

Ett av målen med 2009 års symposium var att öka kontakterna 
mellan klimatforskare från både naturvetenskap och samhällsveten-
skap samt företrädare för byggföretag, bostadsbolag, bostadskonsu-
menter, samhälls- och bostadsplanerare inom stat, landsting och kom-
muner så att forskningsresultaten bättre kan tas tillvara och forskarna 
stimuleras att angripa sina uppgifter utifrån nya perspektiv. 

Diskussionerna vid symposiet visade att dialogen mellan forskare, 
beslutsfattare på olika nivåer inom offentlig och enskild förvaltning, 
inom näringsliv och organisationer behöver breddas, stärkas och sti-
muleras till gagn för fortsatt samhällsbyggande och för fortlöpande 
utveckling av forskningen. Därmed öppnas vidgade möjligheter till 
nya kunskaper och perspektiv i samhällsdebatten vad gäller strategier 
och åtgärder både för att hantera risker och för att tillvarata möjlighe-
ter kopplade till klimatutvecklingen. 

Vid Vadstena forum medverkade femton forskare från skilda dis-
cipliner och institutioner. Deras föredrag och uppsatser låg till grund 
för diskussionerna först i tre skilda grupper och avslutningsvis vid en 
gemensam överläggning. Efter symposiet har forskarna haft tillfälle att 
utnyttja diskussionerna vid symposiet till att vidareutveckla sina upp-
satser. De uppsatser som presenteras i denna bok utgör därigenom 
också en dokumentation av symposiet. 

Bidrag till finansiering av forskarinsatserna under Symposium 
2009 har lämnats av Linköpings universitet, Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Boverket. 

Programmet och författarna 
Symposiet inleddes på kvällen den 1 juni med en föreläsning av Erland 
Källén om Globala klimatförändringar, nu och i framtiden. Erland 
Källén är professor i dynamisk meteorologi vid Stockholms universi-
tet. 

Innan deltagarna tisdagen den 2 juni övergick till diskussioner i 
seminariegrupper redovisade Björn-Ola Linnér i ett anförande sin upp-
fattning att ett ökat kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker är en 
förutsättning för att samhället effektivt skall kunna hantera de problem 
klimatförändringarna orsakar. Linnér är föreståndare för Centrum för 
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klimatpolitisk forskning och professor vid tema Vatten i natur och 
samhälle, Linköpings universitet. Han bedriver forskning om interna-
tionell politik och debatt om klimatförändringar, hållbar utveckling 
och matsäkerhet. 

Under ett uppehåll i seminariearbetet föreläste Marie Thynell över 
ämnet Asien växer – nya utmaningar för klimat och transportpolitik. 
Thynell är forskare vid Institutet för globala studier, Göteborgs univer-
sitet. Thynell studerar den aktuella utvecklingen i stora städer i Asien 
och Latinamerika och särskilt hållbara transporter och transportpolitik. 
Hon har gjort fallstudier i Teheran, Dhaka, Xi’an, Hanoi, New Delhi, 
Rom, Köpenhamn, Skopje, Brasília och Santiago om bilismens ut-
bredning, miljö, genus och sociala aspekter av städers utveckling. I sin 
pågående forskning ställer hon frågan hur hållbar utveckling kan få ett 
större genomslag i länderna kring Östersjön. 

I en av de tre seminariegrupperna diskuterades två områden. 
Energi, byggande och klimatförändringar samt Från global kli-
matforskning till lokal riskanalys och klimatanpassning. I det för-
sta området Energi, byggande och klimatförändringar medverkade 
Mats Bladh och Jonas Norrman. Mats Bladh är docent och universi-
tetslektor vid tema Teknik och social förändring, Linköpings Univer-
sitet. Bladhs forskning rör energi och energieffektivisering, med fokus 
på hushållens användning av el, särskilt för belysningsändamål. Bladh 
skriver också om elsystem och elmarknad ur ett historiskt perspektiv. 
Jonas Norrman är fil. dr. och arbetar hos International Management 
Consulting Group (IMCG) med nyttiggörande av forskning genom att 
leda nära samarbeten mellan näringsliv och forskare. Arbetet syftar till 
påskynda införande av ny teknik och därmed minska energianvänd-
ning och miljöpåverkan. Han ansvarar för affärsutveckling i samarbe-
tet vilket innebär att i dialog med forskare och företag använda forsk-
ningsresultat för att utveckla företagets produkter eller tjänster. 

I det andra området Från global klimatforskning till lokal risk-
analys och klimatanpassning  inledde Sten Bergström och Lotta An-
dersson diskussionerna. Sten Bergström är professor vid Sveriges me-
teorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Han är civilingenjör 
och hydrolog och var SMHI:s forskningschef under åren 1992—2005. 
Under senare år har Sten Bergström arbetat med frågor som rör an-
passning av samhället till ett förändrat klimat, speciellt med inriktning 
mot vattenresurser, vattenkraft och fysisk planering. Lotta Andersson 
är hydrolog och forskare vid SMHI. Hon är också adjungerad profes-
sor vid Linköpings universitet, tema Vatten i natur och samhälle (tema 

 9 



 
 
 
 
 
 
 
 
KLIMATETS KRAV PÅ SAMHÄLLET 

V), Centrum för klimatpolitisk forskning. Hennes huvudintresse är att 
studera hur flödet av vatten inom ett avrinningsområde varierar i tid 
och rum. Lotta Andersson arbetar med modeller med vars hjälp man 
kan simulera hur samspelet mellan naturliga variationer och männi-
skans aktiviteter påverkar vattenkvalitet och vattentillgång. Model-
lerna kan användas som plattformar för dialoger mellan olika aktörer 
som forskare, lantbrukare, vattendistributörer och myndighetsrepre-
sentanter. Arbetssättet benämns deltagande modellering och har an-
vänts för att planlägga lokala åtgärder som syftar till att minska flödet 
av näringsämnen till sjöar och vattendrag med avrinning till Östersjön. 
Metoden har även använts till att ta fram en plan för att möta klimat-
förändringar i ett område i Sydafrika.  

Den andra seminariegruppen diskuterade dels ämnet Kunskaps-
behov, dataosäkerhet och kommunikation – exempel ras och 
skred, dels ämnet Planeringskonflikter, prioriteringar och admi-
nistrativa förutsättningar i den svenska klimatpolitiken. Till det 
första ämnet hade underlaget författats av Victoria Wibeck och 
Yvonne Andersson-Sköld. Victoria Wibeck är docent vid tema Vatten 
i natur och samhälle, Linköpings universitet och är även verksam vid 
Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet. Hon 
bedriver forskning inom området miljökommunikation och är särskilt 
intresserad av hur allmänheten förstår och förhåller sig till komplexa 
miljöfrågor som till exempel klimatförändringar. Yvonne Andersson-
Sköld arbetar vid Statens geotekniska institut (SGI) på avdelningen för 
geoplanering och klimatanpassning. Hon bedriver tillämpad forskning 
utifrån geotekniska och miljögeotekniska perspektiv om erosion, ras 
och skred och särskilt åtgärder för att hantera problem som orsakas av 
kommande klimatförändringar. 

Ämnet Planeringskonflikter, prioriteringar och administrativa 
förutsättningar i den svenska klimatpolitiken presenterades av Eva 
Gustavsson och Madelaine Johansson. Eva Gustavsson är kulturgeo-
graf och forskare vid Centrum för urbana och regionala studier 
(CUReS) vid Örebro universitet. Hennes forskningsområde är hållbar 
utveckling. Hon är särskilt intresserad av hur den lokala nivås aktörer i 
privat och offentlig sektor verkar för att minska klimatpåverkan. Ma-
delaine Johansson är fil.dr., tema Vatten i natur och samhälle, Linkö-
pings universitet. Hon är vikarierande universitetslektor och undervisar 
vid Miljövetarprogrammet i Norrköping samt arbetar med forskning 
kring hållbara städer och lärande för hållbar utveckling. Andra intres-
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seområden är implementerings- och kommunikationsprocesser i miljö-
politiken. 

Seminariegrupp tre diskuterade ämnena Fysisk planering, sår-
barhet och klimatanpassning, som introducerades av Sofie Storbjörk 
och Oskar Wallgren, samt Målkonflikter i kommunal transportpoli-
tik och planering, som presenterades av Robert Hrelja och Per Lun-
din. Sofi Storbjörk är forskarassistent vid Centrum för klimatpolitisk 
forskning och tema Vatten i natur och samhälle, Linköpings universi-
tet. Hon forskar om vad som begränsar och utvecklar samhällets för-
måga att ta sig an klimatförändringarna, exempelvis i kommunernas 
fysiska planering där olika intressen, prioriteringar och perspektiv 
möts. Oskar Wallgren är Research Fellow vid Stockholm Environment 
Institute (SEI). Han intresserar sig huvudsakligen för frågor som rör 
miljöpolitik, regional planering och urban utveckling främst i våra 
storstadsregioner. I sin pågående forskning studerar han hur klimatför-
ändringar hanteras i kommunal planering och hur samverkan mellan 
lokal, regional och nationell nivå skulle kunna utvecklas på detta om-
råde.  

Robert Hrelja är forskare vid Statens väg- och transportforsk-
ningsinstitut (VTI). Hans forskning handlar om hur teknisk förändring 
vävs samman med kulturmönster, politik och ekonomi. Huvudområdet 
har varit utvecklingen, dynamiken och förändringen av infrastruktu-
rella system, som transport- eller energisystem, samt de politiska pro-
cesserna vid teknisk förändring, bl.a. i relation till miljö- och energi-
frågor. Per Lundin är forskare vid Avdelningen för teknik- och veten-
skapshistoria, KTH. I sin forskning behandlar Lundin bland annat den 
tekniska och vetenskapliga expertisens roll i stadsbyggnadsprocesser.  

WorldView – nya sätt att visualisera klimatförändringar 
Klimatförändringar har kommit att bli en av de mest dominerande frå-
gorna i dagens politiska och offentliga debatt. I takt med att informa-
tion om klimatförändringarna ökar, växer också behoven av att av 
förmedla ett komplext problem. Visualiseringstekniker, nya berättelse-
former och upplevelsebaserade medier och mötesplatser är kraftfulla 
verktyg som kan möta dessa behov. Därför är visualiseringstekniker 
och upplevelsebaserade medier väl lämpade att förmedla kunskap om 
klimatförändringar.  

Norrköpings visualiseringscenter och Centrum för klimatpolitisk 
forskning har inlett ett samarbete kring klimatvisualisering med kli-
matforskare från bland annat NASA, Max Planck-institutet och NOAA 
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(den amerikanska motsvarigheten till Sveriges Meteorologiska och 
hydrologiska Institut, SMHI) som ska resultera i publika presentatio-
ner och föreställningar för dommiljöer. Projektet, som går under nam-
net WorldView, syftar till att utforska nya metoder och ta fram nya 
verktyg för att kommunicera aktuell forskning kring klimat och hållbar 
utveckling. Genom bland annat visningar i en uppblåsbar dom presen-
teras orsaker till och effekter av klimatförändringarna tillsammans med 
idéer kring handlingsalternativ.  

Under Vadstena Forum 2009 bjöds deltagarna in till en trettio mi-
nuters resa med visualisering av vårt klimat idag och i framtiden och 
en diskussion om vilka möjligheter vi har att påverka utvecklingen. 
Klimatexperter från SMHI guidade under resan.  

Centrum för klimatpolitisk forskning är ett samarbete mellan 
Linköpings universitet och SMHI. Där bedrivs tvärvetenskaplig forsk-
ning med syftet att ta fram kunskap, underlag och metoder som kan 
bidra till klimatarbetet både i Sverige och internationellt. Information 
finns på www.cspr.se 

Norrköpings Visualiseringscenter-C är ett kunskaps- och ut-
vecklingscentrum med inriktning mot visualisering som öppnar maj 
2010. Centret är ett samarbete mellan kommunen, universitetet och 
näringslivet. Under samma tak som avancerade forskningsprojekt 
kommer det att finnas en dometeater och storbildprojektioner, utställ-
ningar, interaktiva installationer, biografvisningar för alla åldrar samt 
utrymmen för konferenser och evenemang. Information finns på 
www.visualiseringscenter.se 

http://www.cspr.se/
http://www.visualiseringscenter.se/


Klimat, eleffektivisering och retureffekter 
Mats Bladh 

I svenska hem finns en lång rad ting som kräver elektricitet för att 
fungera. Antalet typer är stort och har ökat under årens lopp. Glödlam-
por och strykjärn hör till de äldsta, följt av dammsugare och kylskåp. 
Numera finns ett stort antal eldrivna apparater av olika slag, inte minst 
till följd av att datorer med kringutrustning blivit allmängods hos hus-
hållen. 

Den långsiktiga ökningen tycks stå i motsättning till de mål om 
bantning av energianvändningen, genom effektiviseringar eller bespa-
ringar, som framförs i samband med klimatpolitiken. Den första frågan 
jag vill reda ut här är om det verkligen är en motsättning med tanke på 
att svensk elproduktion domineras av klimatneutral vatten- och kärn-
kraft. Den andra frågan rör problemen som uppstår när man vill dra 
ned på konsumtionen i en tillväxt- och konsumtionskultur som vår. 

Figur 1. Elanvändningen i Sverige 1968–2006. TWh. 
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Elanvändning för alla ändamål hos svenska hushåll stagnerade från 
mitten av 1980-talet i och med att utbyggnaden av elvärme avbröts. 
Elvärmen hade då ökat snabbt under ett decennium som en följd av en 

06 som vi har uppgifter om. Om 
vi ti

, säker och billig energibärare 
ed att den globala upp-

eciellt under de senaste tre åren, har 

ska ställa upp på energieffektiviseringar (bortsett från att slöseri alltid 

                                                

kraftig ökning av elproduktionen från nya kärnkraftverk 1972–1985, 
och sänkningen av elpriset i förhållande till oljepriset 1968–1982. Men 
1982 bröts denna pristrend och 1986 till och med försämrades elens 
attraktivitet när oljepriset sjönk. Samtidigt riktades kritik mot elvär-
men eftersom man kunde utnyttja fjärrvärme istället utan att behöva ta 
omvägen över el. El för uppvärmning har minskat något i permanent-
bostäder, bland annat till följd av konverteringsstöd, men antagligen 
har elvärme i fritidshus ökat så att minskningen varit ganska måttlig 
(en minskning från 24 till 20 TWh).1 

Om vi ser till hushållens förbrukning av el för andra ändamål – 
hushållsel – så har den ökat sakta men ihärdigt under samma tid, med 
undantag för de senaste åren 2004–20

ll hushållsel räknar den el som går till kollektiva ändamål i flerbo-
stadshus, det vill säga för belysning i trapphus, hissar, tvättmaskiner 
med mera, så utgör den cirka 15 procent av den totala elanvändningen 
i landet. Elvärmen tar likaså 15 procent av all elanvändning (jämförel-
sevis tar industrin 42 procent av all el). 

Varför ska man spara på el? 
Är detta ett problem? El är en ren, tyst
som passar för användning i hemmiljö. I och m
värmningen uppmärksammats, sp
energianvändningen hamnat i fokus. Men det beror på att elproduktio-
nen i många länder är baserad på kol och olja. Att förbränningen av 
fossila bränslen måste minska är de flesta överens om, men i Sverige 
baseras elproduktionen på vattenkraft och kärnkraft huvudsakligen, 
medan fossilbaserade kraftverk används endast korta perioder för att 
klara av topparna i elkonsumtionen. Så varför ska man spara på elen? 

Man kan ange flera anledningar till varför man som enskilt hushåll 

 
1  Beloppen för elvärmen är lägre i denna studie än i Energimyndighetens 

publikationer. Det beror, för det första, på att jag inte använder tempera-
turkorrigering och, för det andra, att tidsserien baseras på SCBs statistik. Det 
senare därför att jag vill ta med el för kollektiva ändamål i flerbostadshus i 
”hushållsel”, vilket Energimyndigheten inte gör. En sådan fördelning kan göras 
med hjälp av SCBs data. 
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är onödigt och medför utgifter till ingen nytta). En hör ihop med att 
även förnyelsebara elenergikällor har sina miljöproblem. 

På 1960-talet protesterade älvräddare mot förlusten av orörda vat-
tendrag. På 1970-talet protesterade kärnkraftsmotståndare mot utbygg-
naden av kärnkraft. Även om vattenkraften och kärnkraften byggdes ut 
som mest just under dessa decennier, ledde protesterna och debatten 
till 

ylskåp är ett exempel, dvs. kylskåp som är lika bra som 
de g

lar kan ersättas. 

att vi i praktiken fick ett utbyggnadsförbud på dessa energislag. 
Numera riktas uppmärksamheten på de mänskliga orsakerna till global 
uppvärmning till följd av att växthusgaser frigörs i anslutning till olika 
typer av aktiviteter. Möjligtvis kan detta leda till en omvärdering av 
gamla energikällor, men den dominerande inriktningen ligger på ener-
gieffektivisering. Andra sätt att producera elenergi, genom att utnyttja 
biobränslen eller vindkraft, växer snabbt nu, men de har också de sina 
miljöproblem. 

Inriktningen på att effektivisera elanvändningen ska ses mot denna 
bakgrund. Med effektivisering menas att behoven lämnas intakta me-
dan den energi som krävs för att tillfredsställa dessa behov minskar. 
Energisnålare k

amla, men som kräver mindre el för att fungera. Med elsparande 
brukar man mena att vi får dra ned på behoven och kvaliteten för att 
uppnå minskning i energianvändningen, såsom att strypa eltillförseln 
till lägenheten. 

Om användningen av el kan effektiviseras, det vill säga om vi kan 
få ut lika stor nytta med mindre elenergi, så kan något av flera mål 
uppnås: 

 
1. Kärnkraften kan avvecklas; 
2. Exportera till länder där el framställs med fossila bränslen; 

 3. Ladda elbilar så att bensinbi

eDe sv nska kärnkraftverken startades mellan 1972 och
niska ivslängden sattes till 40 år, vilket innebär att de
vecklas 2012–2025. Barsebäck 1 och 2 avvecklades 1999 respektive 
2005, så vi har 10 reaktorer kvar nu. Dessa genomgår 

 1985. Den tek-
l  borde börja av-

dock en moder-
nisering så att drifttiden förlängs till 60 år. Dessutom ökas kapaciteten 
genom effekthöjningar och ökad verkningsgrad så att den samman-
lagda produktionsförmågan hos kärnkraftverken blir större än den var 
före nedläggningen av Barsebäck! Idag svarar kärnkraften för cirka 65 
TWh av sammanlagt cirka 145 TWh el i Sverige, om några år kan den 
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vara 72 TWh.2 Att ersätta så mycket el på 13 år, 2032–2045 vid 60 års 
livslängd, blir svårt. Avveckling och ersättning behöver komma igång 
tidigare, till exempel 2022. 

Kärnkraften är inte ”modern” längre. Idag talar man om decentra-
liserad energi, som man kan likna vid Internet — många små enheter 
som

ades 
av ä

er av el producerad med fossila bräns-
len,

                                                

 är ihopkopplade — istället för de stora enheterna som genom sin 
odelbarhet gynnar koncentrerat ägande och genom sin potentiella far-
lighet ökar riskerna vid bland annat terrorangrepp. I denna kontrover-
siella fråga står vi inför ett vägval. Det är svårt att lämna kärnkrafts-
spåret inte bara för att ägare vill utnyttja sina investeringar, utan också 
för att kärnkraften ger billig el. Därför krävs ett politiskt beslut om ett 
avvecklingsdatum, så att investerare kan avveckla sin uppmärksamhet 
på ”modernisering” av kärnkraften. Om riksdagen hade förbjudit ef-
fekthöjningarna, hade ägarna blivit tvungna att se till hur avvecklingen 
skulle gå till. Det svenska elsystemet är dimensionerat så att produk-
tionen passar konsumtionen, i stort sett. Först när någon del av pro-
duktionen tas ur drift kommer producenterna att fundera på nybyggna-
tion. Vill man då avveckla kärnkraften måste den dörren stängas. 

Klimatförändringarna sätter kärnkraft (och vattenkraft) i nytt ljus. 
Global uppvärmning var inte ett miljöproblem som uppmärksamm

lvräddare eller kärnkraftsmotståndare. Man kan inte förebrå dem 
för det eftersom uppvärmningen tagit fart efter dessa strider, och kun-
skapen om uppvärmningen har förbättrats sedan dess. Men nu vet vi 
bättre och måste följaktligen anpassa synen på de olika energikällorna. 
Det betyder dock inte att vi ska glömma de ”gamla” miljöproblemen. 
Än så länge finns ett handlingsutrymme där vi slipper ställa det ena 
miljöproblemet mot det andra. 

När det gäller export av el till Danmark och Tyskland för att er-
sätta förbrukningen i dessa länd

 så kräver detta ett permanent kapacitetsöverskott på klimatneutral 
elproduktion i Sverige. Effektiviseringar i elanvändningen skulle då 
kunna skapa ett sådant utrymme. Förespråkarna för denna strategi 
hävdar att vi redan har ett nordiskt elsystem, eller till och med europe-
iskt, i och med att länderna är ihopkopplade genom ledningar och att 

 
2  Om effekthöjningar se <www.okg.se>, ”Om OKG”, ”Utveckling”; 

<www.vattenfall.se>, ”Ringhals”, ”Framtid”, och ”Forsmark”, ”Pågående pro-
jekt”, nedladdade 091006. Energimyndigheten (2007), Långsiktsprognos 2006 – 
enligt det nationella systemet för klimatrapportering. ER 2007:02. Energi-
myndigheten, Eskilstuna, s 74. 
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det är tillåtet att köpa el från andra länder. Men här finns något av en 
paradox: För att en dansk kommun eller en tysk bilfabrik skulle vilja 
köpa el från Sverige, måste det föreligga en prisskillnad — den 
svenska elen borde vara billigare. Det är den också, men om ledning-
arna mellan länderna och handeln över gränserna var större så att vi 
fick en riktig gemensam elmarknad, skulle priset jämnas ut. Då skulle 
intresset, i alla fall det strikt ekonomiska intresset, försvinna. Det är 
lätt att glömma bort att gammal teknik ofta är ekonomiskt överlägsen, 
att detta skapar spårbundenhet, och att en omställning av energisyste-
met i dess helhet kräver kollektiva beslut. Energin är politisk.3 

Den tredje strategin handlar om att bredda elanvändningen. Sveri-
ges bidrag till den globala uppvärmningen härrör från transportsektorn 
till 

are att ersätta när det gäller drivmedlen. Däremot kan man tänka 
sig 

itet för en successivt ökad användning av 

                                                

största delen: bilar, flyg, sjöfart. Av Sveriges utsläpp på 60 miljo-
ner ton koldioxid 2006, kom 20 miljoner ton från inhemska transporter 
och knappt 10 miljoner från flyg och sjöfart över gränserna. Medan 
utsläppen från de inhemska transporterna ökat endast marginellt 1996–
2006, har de internationella transporternas utsläpp fördubblats.4 Elbi-
lar, till att börja med hybrider som kombinerar bensin med el och se-
dermera mer eller mindre fullständiga elbilar, kan minska utsläppen. 
Elbilar kan laddas i vanliga eluttag eller på speciella laddningsställen. 
Elbilar kan också bli en intressant del av elsystemet, eftersom batteri-
erna kan utnyttjas som lagring av energi. De fordon som kan komma 
ifråga är personbilar. Att byta ut bilparken tar lång tid, av uppenbara 
skäl.  

Semester- och tjänsteresor med flyg eller båt till och från utlandet 
är svår

att delvis ersätta själva resandet med telemöten och videokonferen-
ser. Det är viktigt att människor träffas, även i tjänsten, men alla möten 
kräver inte fysisk närvaro, utan skulle kunna ske via teleledningar, 
datorer och annan hjälputrustning. Något motsvarande kan knappast 
sägas om semesterresor — den fysiska närvaron (och frånvaron från 
hemmet) är själva poängen med resorna, varför ”virtuella semestrar” 
torde vara något dödfött. 

Effektivisering av elanvändningen kan lämna utrymme för att ut-
nyttja elproduktionskapac

 
3  Jämför ”Reflektionen. Energiprofessor Björn Karlsson reflekterar över Sveriges 

höga elkonsumtion”, LiU:s hemsida. <http://www.liu.se/liu-nytt/arkiv/ 
 reflektionen/bjoka?sc=true&l=sv>, nedladdat 091006. 
4  Energiläget i siffror 2008. Eskilstuna: Energimyndigheten, tabell 2. 

 17

http://www.liu.se/liu-nytt/arkiv/reflektionen/bjoka?sc=true&l=sv


 
 
 
 
 
 
 
 
KLIMATETS KRAV PÅ SAMHÄLLET 

elbi

n fråga om teknik eller beteende? 
a är de ex-

lokaler släcka belys-

 
”Ela

 apparatur och belysning är också ett val som hus-
håll

                                                

lar. Detta ställer dock motstridiga krav på elpriset: Det ska vara 
högt för att stimulera elsnål teknik, men lägre än fossila drivmedel för 
att stimulera övergång till eldrivna bilar. Ett långsiktigt stigande elpris 
förmörkar framtidsutsikterna för elbilen. Energieffektiviseringar som 
kommer till stånd utan prishöjningar vore därför önskvärda. När det 
gäller telemöten som ersättning för tjänsteresor, har investeringar som 
drar ström (datorer, bredband) redan genomförts, både i arbetet och på 
fritiden. 

Är det e
Det finns faktisk möjlighet till effektivt användande. Otalig
empel på att enkla åtgärder, som att i industri
ningen eller dra ned på ventilationsfläktar på natten, eller stänga av 
datorer helt på kontoren efter arbetstid. Effektiviseringar på andra om-
råden kan då ge upphov till en större marginal mellan produktionska-
pacitet och konsumtion som kan utnyttjas på det ena eller andra sättet. 

Därför är det intressant att veta vad hushållens elkonsumtion ser 
ut, vad ökningen berott på och vilken besparingspotential som finns.

nvändning” kan betraktas som en rent teknisk fråga, en fråga om 
att byta ut gamla energikrävande kylskåp mot nya effektivare. De stu-
dier som gjorts av hushållens elförbrukning visar dock att variatio-
nerna är stora mellan individuella hushåll, trots att innehavet av utrust-
ning är likartad. Därför kan man betrakta elanvändning som en fråga 
om ”beteende”.5  

I själva verket är det tekniska och det sociala invävt varandra. In-
nehav av elektrisk

et gör, efter sina vanor och behov. Vilken utrustning som används 
är alltså inte bara en teknisk fråga utan också en fråga om andra fakto-
rer (bland annat bostadens utformning). Även användningen är ett spel 
mellan tekniska och sociala faktorer. Design av en dator eller en TV 
kan vara sådan att stand by är det normala, dvs. tillverkaren har tänkt 
sig att användaren inte vill stänga av helt och hållet, utan vill sätta på 
snabbt när som helst. Eller att vissa belysningsarmaturer är seriekopp-

 
5  Se till exempel: Lena Neij & Egil Öfverholm (2001), ”Strategies for improving 

energy efficiency”, i Building sustainable energy systems. Swedish experiences. 
Semida Silveira, editor. Eskilstuna: Energimyndigheten, s 301–334; Kirsten 
Gram-Hanssen (2004), ”Domestic electricity consumption—consumers and 
appliances”, The ecological economics of consumption. Reich & Røpke, editors. 
Cheltenham: Edward Elgar, s 132–150. 
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lade så att användaren sätter på sex eller åtta lampor samtidigt. På så 
vis finns påbjuden användning inbyggd i själva teknikens utformning. 
Varken tekniken eller beteendet är helt autonomt, och kan därför inte 
behandlas som separata ”faktorer” med varsitt liv som bara råkar 
krocka med varandra. Det finns något i användningen som är genuint 
socio-tekniskt. 

Därmed inte sagt att teknik och beteende är fullständigt integre-
rade. Dessutom varierar fördelningen mellan teknik och beteende be-
roen

t har stand by-funktioner blivit vanligare, i alla 
fall 

ns elförbrukning över en 20-årsperiod 
med

yl- 
och

                                                

de på graden av automatik i den elektriska utrustningen. Man kan 
göra en grov uppdelning efter grad av automatik, eller användarbero-
ende. Kriteriet är vem som sätter på och stänger av strömmen. Här kan 
man urskilja fyra kategorier: Ständigt på; Automatiska; Halvautoma-
tiska; och Manuella. 

En första kategori är då de som står ständigt på. Under decenni-
erna sedan 1970-tale

på TV-apparater och på datorer. Men det finns också småsaker 
som står på hela tiden såsom klockradio och transformatorer till halo-
genglödlampor. När det gäller datorer har jag själv mätt på olika dato-
rer att de drar ström även i avstängt läge, vilket innebär att man måste 
dra ur sladden eller skaffa grenuttag med vippkontakt för att få ström-
försörjningen att upphöra helt. 

Den andra kategorin är de automatiska apparaterna. För några år 
sedan undersökte jag hushålle

 fokus på kyl- och frysskåp, samt tvätt- och torkutrustning.6 Mel-
lan 1980 och 2000 ökade antalet kyl- och frysskåp (inklusive boxar) 
från 7,2 miljoner enheter till 9,7 miljoner (vissa hushåll har fler än en 
kyl eller frys). Dessutom ökade den genomsnittliga storleken hos dessa 
skåp. Trots detta sjönk den totala elenergiförbrukningen för hushållens 
kyl och frys från 4,8 till 4,5 TWh mellan samma år. Det berodde på att 
många äldre enheter hade bytts ut mot nyare, och de nyare är energief-
fektivare. Antagligen spelar energiklassmärkningen en roll som pådri-
vare här, och tillverkarnas uppmärksamhet på energiförbrukningen. 

Nu tillhör ju kyl och frys den elektriska apparatur som är automa-
tisk, i princip helt oberoende av de boendes hantering och vanor. K

 frysenheter styrs av en termostat som gör att aggregatet sätter 
igång och stängs av för att upprätthålla +8° eller –18°. En annan typ av 

 
6  Mats Bladh (2005), Hushållens elförbrukning. Utvecklingen totalt och i detalj 

1980–2000. Arbetsnotat 291. Linköping: Tema Teknik och social förändring, 
Linköpings universitet. 
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apparater är de som är halvautomatiska, de som sätts på av användaren 
men som stängs av automatiskt. Till denna kategori kan vi räkna tvätt- 
och torkmaskiner. 

Utvecklingen av dessa liknar den för kyl och frys, men på en lägre 
nivå. Innehav av och tillgång till tvättmaskin och någon form av eldri-
ven

darnas vanor och beteende för påsättning och avstäng-
ning

dela

lågener-
gilampor skulle medföra i besparing. Det visar sig att besparingarna i 

                                                

 torkanordning ökade. Mellan 1980 och 2000 förändrades samman-
sättningen så att torkskåpen minskade i antal medan torktumlarna 
ökade mer än skåpen minskade. Tvättmaskinerna genomgick ett tyd-
ligt skifte i storlek på 1990-talet, från 3-kilos till 5-kilos. Trots ökad 
tillgänglighet och större maskiner minskade den totala elåtgången från 
2,4 till 1,4 TWh. Även här är det den ökade energieffektiviteten som är 
avgörande. En bidragande orsak var att genomsnittlig tvättemperatur 
sänkts något. 

En fjärde kategori är den elektriska utrustning som är helt bero-
ende av använ

. Lampor tillhör i de flesta fall denna kategori, även om timers är 
ganska vanliga nuförtiden. Här vet vi inte något om utvecklingen se-
dan 1980 eller någon annan tidpunkt. Det vi har att tillgå är de el-
mätningar som letts av Statens energimyndighet. I dessa har man mätt 
användningen av i princip varje lampa (och all annan elektrisk utrust-
ning) hos 400 hushåll i Sverige under en månad eller ett år. Det blir ett 
mycket omfattande material att analysera eftersom elförbrukningen var 
tionde minut registrerades dygnet runt. Därför har jag utnyttjat materi-
alet på två sätt, dels i detalj hos nio hushåll, dels aggregerade uppgifter 
för alla (bortsett från de med mätfel).7 

Om den explorativa studien av nio hushåll kan man säga mycket. 
Låt mig få koncentrera mig på tre saker. För det första: lampor kan 

s in efter effekt, Watt. Lampor med låga Wattal hade en mycket 
längre brinntid än de med högre. Till stor del berodde det på att låg-
energilampor hade en brinntid på 4,2 timmar per dygn (korrigerat för 
årstid), vilket var dubbelt så lång tid som för lysrör (2,1 timmar) och 
mer än så jämfört med halogen och glödlampor (1,8 timmar).  

För det andra kan man med de data som elmätningarna resulterat i 
simulera vad en ersättning av halogen- och glödlampor med 

 
7  Mats Bladh & Helena Krantz (2008), ”Towards a bright future? Household’s use 

of electric light: A micro-level study”, Energy Policy 36 (2008), 3521–3530; 
Mats Bladh (2008), En lysande framtid? Om belysning i hemmen. Arbetsnotat 
331. Linköping: Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet. 
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elen

bo-

ergiförbrukning, visserligen varierar mellan de olika hushållen 
beroende på hur många lampor de har, hur många lågenergilampor de 
redan har och vilka vanor man har. Men besparingarna är ofta ganska 
stora, de ligger mellan 78 och 16 procent. Min gissning är att en re-
duktion med hälften är realistiskt för hushållssektorn i dess helhet. 
För det tredje var spridningen i nivå på elförbrukningen mycket stor 
mellan de nio hushållen. Det är också svårt att förklara dessa stora in-
dividuella skillnader med annan information, såsom storleken på 
staden, närvaro i hemmet, ålder på de som bor där, vanor som de 
framkommer i de intervjuer vi gjorde med mätta hushåll. Denna stora 
variation kommer också fram i aggregerade data. En liknande under-
sökning från Danmark visar också på en stor oförklarad variation 
mellan enskilda hushåll. 

Figur 2. Simulerad nivå på elförbrukningen när alla glödlampor ersatts 
av lysrörslampor, i procent av faktisk förbrukning, hos nio studerade 
hushåll. 

Källa: Egen bearbetning av elmätdata från Energimyndigheten. 
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Äts effektiviseringarna upp? 
I den vetenskapliga debatten kring energieffektivisering har man talat 
om ”rebound effect”, ungefär retureffekt på svenska.8 Man avser då att 
den besparing som görs medför utgiftsminskningar för hushållet som 
det kan använda för att öka sin konsumtion. Om vi först tänker på di-
rekt retureffekt, om vi då menar att lägre effekt på lamporna är intimt 
förknippad hos de boende med att ”nu har jag rätt att låta lampan stå 
på länge”, så finns inte mycket stöd för det i intervjuerna, och inte i 
analysen av användningen över längre tid av enskilda lampor. Man ska 
komma ihåg att endast en mindre andel av lamporna hade låga Wattal, 
bland annat var endast 8 procent var lågenergilampor. Om alla lampor 
skulle ersättas med lågenergilampor skulle antagligen brinntiden 
sjunka. Bland lamporna med låga Wattal fanns vanliga glödlampor och 
halogenlampor som användes som stämnings- eller bakgrundsbelys-
ning, en vanlig användning i svensk och nordisk ljuskultur. 

Nu är LED-lamporna på tapeten, lysdioderna. Dessa kan i en snar 
framtid erbjuda ett gott ljus med lampor på enbart 1 till 3 Watt. Re-
duktionen i elförbrukning skulle möjligtvis kunna bli än större än med 
lysrörslampor.9 Dessutom slipper man kvicksilvret som finns i lysrör 
och lågenergilampor. Men här finns risk för en annan slags retureffekt 
eftersom de LED som säljs idag har kompletterande användningsom-
råden, såsom slangar runt träden, eller dekorationsljus i trädgården 
eller på fasaden till jul.  

Det finns olika typer a retureffekt. Den direkta, att ett byte från 
glödlampa till lågenergilampa skulle medföra längre brinntid, den tror 
jag inte på. En annan retureffekt är att användning av elektrisk belys-
ning utvidgas till nya användningar– det finns risk för det, inte minst 
med tanke på de heminredningsprogram som sänds i TV där man säl-
lan eller aldrig tar upp energiaspekterna på belysningen.  

En tredje retureffekt hör samman med glödlampornas ineffektivi-
tet. Den större delen av den energi som tillförs glödlampan ger inte 

                                                 
8  För en översikt av forskningen om retureffekt, se R. Madlener & B. Alcott 

(2009), “Energy rebound and economic growth: A review of the main issues and 
research needs”, Energy, 34, 370-376.. 

9  Ett annat problem med lysrörslampan är att dess elektroniska omvandlare ger 
upphov till störande övertoner på lågspänningsnätet. En undersökning visar att 
nätpåverkan är ”ringa”. S. Rönnberg, M. Wahlberg, M. Bollen, M. Lundmark, J. 
Åkerlund, C. Boije (2009), Nätpåverkan av lågenergibelysning. Luleå: Luleå 
tekniska universitet. 
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ljus, utan spiller ut som värme från lampan. Under sommarhalvåret är 
detta ett slöseri, men under den kalla årstiden kan glödlamporna bidra 
till uppvärmningen. Man kan då hävda att den energibesparing som 
görs på lysrörs- och lysdiodlampor till någon del går förlorad i ökad 
värmetillförsel.  

Vi har här ett delikat problem med tanke på att ”passivhus” byggs 
på flera håll i Sverige. Ett passivhus saknar traditionell uppvärmning i 
form av fjärrvärme eller egen panna. Istället är huset välisolerat med 
tjocka väggar och fönster i söderläge, medan kroppsvärme och värme 
från elektriska apparater och lampor ska täcka värmebehovet (det kan 
dock finnas ett hjälpaggregat för värmeåtervinningen som tillför värme 
när det är extra kallt). I Lindås utanför Göteborg, där passivhus bygg-
des 2001, uppger ett par hushåll att de återgått från lysrörslampor till 
glödlampor just för att öka värmetillförseln.10 Nu håller glödlamporna 
på att fasas ut (se nedan) vilket gör att efter 2012 måste de boende i 
passivhus söka värme på annat sätt. Frågan är dock hur stor påverkan 
på rumstemperaturen glödlampornas värmeavgivning har. Enligt en 
brittisk beräkning sjunker tillförd värmeenergi med 2,7 procent när 
glödlampsbelysningen tänds.11 

En fjärde retureffekt, att ekonomiska besparingar på belysningsel 
ger utrymme för konsumtion av helt andra saker, är ett problem som 
kanske bara kan lösas med prishöjningar. Om du har sparat en tusen-
lapp genom energieffektivisering på ett år, vad är det som säger att 
denna tusenlapp skulle ligga oanvänd? Här kommer vi in på de stora 
frågorna om inkomst och konsumtion i allmänhet. Finns det konsum-
tion som inte medför belastning på miljön? 

Sociala förändringar och skillnader 
Något som inte uppmärksammats i den offentliga debatten om energi-
effektiviseringar är konsekvenserna av hur vi bor. Hushållsstrukturen – 
fördelningen av hushåll på antalet boende – har förändrats i en mycket 

                                                 
10  Charlotta Isaksson (2009), Uthålligt lärande om värmen? Domesticering av 

energiteknik i passivhus. Linköping Studies in Arts and Science 469. Linköping: 
Linköping universitet, s 110. 

11  MTP (2006), BNXS29: The heat replacement effect — thermal simulation of 
domestic lighting and appliances. Version 2.0. Market Transformation 
Programme <www.mtprog.com>, nedladdad 091006. Enligt Egil Öfverholm 
kommer Energimyndigheten att genomföra mätningar av värmeförlusterna 
(Hearing 30 september, 2009). 
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entydig riktning sedan andra världskriget. År 1945 utgjorde enperson-
shushållen 14 procent av alla hushåll. År 2007 utgjorde de hela 44 
procent. Ökningen har fortgått mellan varje folkräkningsår 1945–1990, 
och även därefter enligt hushållsbudgetundersökningarna. Ökat singel-
boende har konsekvenser för konsumtionen, inklusive konsumtionen 
av el, på grund av att samutnyttjande går förlorat. Om Sverige hade 
haft samma hushållsstruktur 2007 som 1980 skulle förbrukningen ha 
varit 0,34 TWh (12,5%) lägre än vad den var.  

Figur 3. Antalet hushåll (tusental) efter hushållsstorlek 1945–2007 
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Källor: Bostäder och boende 1985 (Bostadsstyrelsen, 1988), s 32; 
”Antal hushåll efter hushållsstorlek och tid 2007”, Hushållens eko-
nomi, SCB <www.ssd.scb.se> (090310). 
 
De uppgifter om hushållsstruktur som finns att tillgå för andra länder 
pekar på att Sverige är extremt, men också att de andra länderna går i 
samma riktning. I Grekland, exempelvis, ökade singelhushållen från 
15 till 21 procent mellan 1981 och 2001. I Ungern från 20 till 26 pro-
cent. Om Grekland skulle få den hushållsstruktur som Sverige har nu 
skulle dess elförbrukning för hushållsel öka med 1 TWh eller 36 pro-
cent, och i Ungern skulle den öka med 0,7 TWh eller 24 procent. Sett 
till den totala elförbrukningen i respektive land är det fråga om mått-
liga höjningar, men de kan vara i nivå med de energieffektiviseringar 
som kan uppnås med övergång till lysrörslampor. 

Ett par andra frågor man kan ställa sig till det material som elmät-
ningarna erbjuder är huruvida kön och ålder spelar roll för elförbruk-

 24



 
 
 
 
 
 
 
 

KLIMAT, ELEFFEKTIVISERING OCH KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

ningen. När det gäller ålder är tanken att äldre kan ha en lägre energi-
förbrukning. Något som talar för att äldre har lägre elkonsumtion är att 
de har lägre inkomst och därför tvingas hushålla med sina utgifter. De 
har vuxit upp under mer knappa förhållanden och kan tänkas skaffat 
sig snåla vanor som sitter i. Pensionärer flyttar ofta från större till 
mindre bostad. Det finns faktorer som talar emot att äldre har lägre 
konsumtion: Synen blir sämre och man kan därför behöva mer belys-
ning. De sover kortare tid på dygnet. De är hemma mer än de som ar-
betar. De har ofta äldre utrustning. 

Data från elmätningarna visar att de enpersonshushåll som är 65 år 
eller äldre och de tvåpersonshushåll där bägge är 65 år eller äldre, har 
en lägre elkonsumtion än en- och tvåpersonshushåll i åldern 18–64 år. 
De äldres konsumtion ligger på cirka 80 procent av de yngres (avse-
ende all hushållsel). 

När det gäller män jämfört med kvinnor har enbart enpersonshus-
håll studerats. Kvinnornas genomsnittliga elkonsumtion visar sig ligga 
på 87 procent av männens. De traditionella könsrollerna slår igenom i 
datamaterialet. Sålunda har kvinnliga hushåll högre elkonsumtion för 
kyl och frys, matlagning, disk och tvätt, medan männen har högre 
förbrukningsnivåer för stereo, TV och datorer. Eftersom detta är 
förbrukningen hos singelhushåll kan inte detta vara resultatet av för-
handlingar om arbetsdelning inom enskilda hushåll, utan måste vara 
fråga om könsidentitet på samhällelig nivå. 

Figur 4. Elförbrukning för belysning hos 36 enpersonshushåll i fler-
bostadshus. KWh/år. 
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Källa: Egen bearbetning av Energimyndighetens elmätningar. 
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Men det som överskuggar allt annat är de stora skillnaderna mellan 
enskilda hushåll. Spridningen är mycket stor mellan olika kvinnliga 
hushåll, mellan olika pensionärshushåll, mellan hushåll som bor i 
småhus – ja, överhuvudtaget alla de variabler som man kan dela in 
hushåll efter. 

Min tolkning är att de boende använder teknik, i detta fall lampor 
och annan elektrisk utrustning, de använder inte el. Den praktiska till-
varon i hemmet handlar om hushållsarbete och trivsel. Man använder 
spisen med mera för att laga mat, man sätter på en lampa för att läsa, 
och så vidare. Människorna har en direkt och praktisk relation till pry-
larna, inte till elförbrukningen. Elen är en input i lampor och apparater, 
någonting sekundärt eller indirekt. Det framgår också av våra inter-
vjuer, och av andra undersökningar, att många har som bäst en mycket 
ungefärlig uppfattning om sin elkonsumtion och om vad Watt och 
energi är för något. Därför blir konsumtionen ”irrationell”, eller 
slumpartad. Aktiviteten är rationell i förhållande till vad som ska upp-
nås praktiskt, ett lagat mål mat till exempel, men inte till vad som drar 
minst ström eller hur man hushållar med den. 

Därför kommer EUs direktiv om ekodesign att vara framgångsrikt. 
Ekodesign kan betraktas som ett stort projekt att främja energieffekti-
visering i EU-länderna. Det går ut på att fasa ut energislösande appa-
ratur. Till exempel ska glödlampor fasas ut under att antal år framöver 
med början i september i år. EU ställer också krav på digitalboxar, och 
man kommer så småningom att gå igenom hela sortimentet, och då 
inte bara för artiklar som används i hemmen utan även på andra stäl-
len. Eftersom utbudet av icke energieffektiva artiklar kommer att för-
svinna så småningom, kan ingen köpa dem, och då kommer slump-
faktorn att minska. Det som ändå kan hota framgången är att nya elekt-
riska artiklar kommer att bjudas ut. Vi har ju sett sådana komma tidi-
gare, såsom batteriladdare för mobiltelefoner, DVD-spelare, digital-
boxar och plasma-TV. Det finns inget skäl att tro att utbudet av nya 
elektriska konsumentprodukter kommer att minska i framtiden. 
Man brukar datera glödlampans ursprung till 1879 då Thomas Edison i 
USA tog sitt första patent. Det fanns dock andra som presenterade en 
glödlampa samtidigt, nämligen Joseph Swan i England, och det fanns 
föregångare som Heinrich Göbel i Tyskland 1854. Vad som är vikti-
gare än introduktionen är spridningen. Den kom till stånd under 1900-
talets första decennium när Edisons och Swans koltrådslampor ersattes 
av metalltrådslampor, där volfram var metallen. Energikvaliteten 
ökade markant — en metalltrådslampa förbrukade endast en tredjedel 
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av koltrådslampans effekt. Priset på glödlampor sjönk från 3:50 kronor 
1894 till 2:63 år 1908. De nya metalltrådslamporna kostade 5 kronor 
till att börja med men priset sjönk snabbt till 2 kronor 1912, och var då 
billigare än koltrådslamporna. Antalet metalltrådslampor ökade 
mycket snabbt, redan 1911 var de fler än koltrådslamporna i Stock-
holm. År 1927 såldes 8,2 miljoner metalltrådslampor, medan koltråds-
lamporna hade försvunnit.12 

Tabell 1. Utfasning av glödlampor enligt EUs ekodesign-direktiv. 
September 2009 Förbud mot alla matta och klara 100 W glödlampor 
September 2010 Förbud mot klara 75 W glödlampor 
September 2011 Förbud mot klara 60 W glödlampor 
September 2012 Förbud mot klara 40, 25 och 15 W glödlampor 
September 2013 Skärpta krav på lysrörs- och lysdiodlampor 
September 2016 Skärpta krav på halogenglödlampor 

Källa: Lampinfo <www.lampinfo.se>. EU-dokumentet från den 18 
mars 2009 finns på: <http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc? 
smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&
an_doc=2009&nu_doc=0244>, nedladdat 091006. 
 
De nya lamporna kunde då framgångsrikt konkurrera med de gamla 
eftersom både inköpspris och driftkostnad sjönk. I våra dagar är det 
svårare för lysrörslampor och lysdiodlampor att konkurrera med 
glödlamporna. Prisspannet ligger ofta lägre för glödlamporna. Dess-
utom har vi vant oss vid glödlampans gulaktiga ljus. Det som utfas-
ningen åstadkommer är en forcering av övergången till energieffektiv 
belysning genom ett slags mjukt tvång. Egentligen är en lysrörslampa 
billigare totalt sett (inköpspris + elkostnad) redan idag. Den blir billi-
gare därför att det högre priset ska fördelas på en längre livstid, och 
därför att energikostnaden blir lägre.13 

                                                 

13  Mats Bladh (2007), El nära och långt borta. Perspektiv på tekniken 3. 
Linköping: Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, s 15. 

12  Robert Friedel & Paul Israel (1986), Edison’s electric light. Biography of an 
invention. New Brunswick: Rutgers University Press, s 115ff; F. Körner (1928), 
Sveriges elektricitetsverksindustri. Stockholm: Svenska Elektricitetsverks-
föreningen, s 54–57. 
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Sammanfattning 
Hushållens elförbrukning, bortsett från elvärme, motsvarar 15 procent 
av landets totala elförbrukning. Hushållselen har ökat långsamt över 
tid, det kan bero på att antalet hushåll ökat, dels på grund av ökad 
folkmängd, dels för att hushållen blivit mindre. Svensk elproduktion 
är, i stort sett, klimatneutral eftersom den består mest av vattenkraft 
och kärnkraft. Men hushållen kan ändå bidra till att den globala upp-
värmningen hejdas genom inköp och användning av energieffektiv 
elektrisk utrustning. Den reduktion i elkonsumtion som uppnås kan 
användas för att ladda elbilar, som då successivt kan ersätta bensin-
drivna bilar. 

Det finns dock risk för retureffekter, dvs. att energieffektivisering 
ger upphov till förändrad användning så att effektivitetsvinsterna äts 
upp delvis. När det gäller kyl och frys, samt tvätt- och torkmaskiner, 
har elförbrukningen minskat trots att antalet apparater och storleken på 
dem ökat. Retureffekten har alltså varit begränsad för perioden 1980–
2000, så att stora effektiviseringsvinster kvarstår.  

Retureffekten har också diskuterats i relation till hushållens an-
vändning av belysning, den typ av elektrisk utrustning som är mest 
användarberoende. Det är aktuellt nu med tanke på den av EU beslu-
tade utfasningen av glödlampor. Att brinntider för lysrörslampor (låg-
energilampor) eller lysdiodlampor skulle öka bara därför effekten är 
lägre, är inte troligt. Men det är möjligt att användningen av belysning 
kan breddas när lysdioderna blir vanligare. De utformas för att place-
ras i trappsteg, i trädgård mm. som inte är vanligt idag. När man fasar 
ut glödlamporna 2009–2012 försvinner en värmekälla, vilket kan ge 
upphov till ökat värmebehov från värmesystemet. En fjärde mekanism 
som kan ge retureffekt är de pengar som sparas på energieffektivise-
ringen, hur används dessa pengar? Finns det konsumtion som inte är 
miljöskadlig? 



Byggherrarna tar ledning i utvecklingen av 
energieffektiva byggnader  
Jonas Norrman 

För flera år sedan pekades byggherren ut som den viktigaste aktören 
för att energianvändningen skulle minska i nya bostäder. Genom att ta 
sitt ansvar och bli en kompetent beställare med höga krav kan bygg-
herren se till att entreprenörerna utvecklar sig och leverera moderna 
energieffektiva byggnader. Det har tagit några år för att öka kompeten-
sen hos byggherrarna men nu syns det ett genomslag på marknaden 
med både bredd och djup bland aktörerna. Genomslaget beror också på 
att allt fler byggherrar nu utvecklat nya affärsinnovationer som funge-
rar för att beställa energieffektiva byggnader. 

Uppvärmning, kylning och belysning i byggnader står för mer än 
40 % av Sveriges energianvändning och idag finns flera tekniska inno-
vationer för att bygga energieffektivt. Ett flertal byggnadsprojekt har 
uppförts i s.k. passivhusteknik, fler är under uppförande. Detta tack 
vare att allt fler byggherrar får fram affärsinnovation som kan hantera 
nya modeller för investerings- och driftskostnader. Efterfrågan på 
energieffektiva byggnader växer och vi kommer att se mer av det när 
konjunkturen vänder. I denna artikel presenteras några av de verktyg 
och metoder som allt fler byggherrar börjat använda för säkerställa att 
de får hus av hög kvalitet till ett marknadsmässigt pris. 

Nya modeller för investerings- och driftskostnader 
Energieffektivisering innebär nya möjligheter för beräkning av inve-
steringskostnader då en effektiv energianvändning bidrar till lägre 
driftskostnader. Life Cycle Cost – LCC är ett viktigt verktyg för att 
göra en investeringsanalys som inkluderar dessa fördelar. Allt fler 
sammanhang fattas beslut idag baserat på LCC-kalkyl och inte på tra-
ditionell investeringskalkyl. Hindret har framförallt tidigare varit 
okunskap och ovana att använda LCC. 
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Utvecklingen av LCC-baserade upphandlings-modeller som alla 
kan använda pågår samt och dessutom ges utbildningar. Utbildning om 
LCC har haft stor effekt på hur energieffektivisering prioriteras i 
framtida beställning av bostadsfastigheter och lokaler. 

Samverkan för upphandling av energieffektiva fastigheter  
Beställare av fastigheter är en viktig pådrivande kraft för effektiv 
energianvändning i bostäder och lokaler. Det är allt fler byggherrar, 
både privata och kommunala, regionala och nationella, som börjar 
göra det.  

Här har framgångsreceptet varit en strukturerad samverkan mellan 
beställare av fastigheter för ömsesidigt kunskapsutbyte kring upp-
handlingar. Samverkan mellan regionala beställare av fastigheter har 
också visat sig ha effekt på hur energieffektivisering prioriteras i 
framtida beställning av bostadsfastigheter och lokaler.  

Gemensamma och stegvis höjda krav på energieffektivitet 
Det finns idag inte ett enhetligt mål för energieffektivitet. En utgångs-
punkt är Boverkets förslag på 110 kWh/m2 år, en annan Passivhuscent-
rums förslag på 45kWh/m2 år. En del aktörer har gått ut med att de 
kommer att bygga med 80 kWh/m2 år medan andra inte har någon 
uppfattning. Dessa skilda mål har bidragit till att utvecklingen av ener-
gieffektiva konstruktioner inte tagit fart. Nu börjar byggherrar och 
beställare av fastigheter i vissa regioner att komma överens om stegvis 
höjda krav på en energieffektivitet dels för att höja ambitionsnivån 
men också för att öka interesset kring utveckling av nya konstruk-
tionslösningar. Detta bedöms komma få stor effekt på marknaden.  

Teknikexempel och inspiration med 
demonstrationsbyggnader 
Tidigare erfarenhet från introduktion av ny teknik visar att demonstra-
tionsobjekt är mycket viktiga för att visa att tekniken är användbar i 
praktiken. Det finns idag några demoprojekt att besöka i Sverige och 
fler är på väg. Antalet demonstrationsprojekt d.v.s att fler vill bygga 
med höga energikrav, vara med i utvärdering och ta emot besökare 
kommer troligen att öka då både EU och energimyndigheten fortsätter 
att stödja denna typ av aktivitet. Demonstrationsprojekt är också viktig 
eftersom de kan nå kommande hyresgäster eller bostadsrättsägare.  
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Nya prismodeller för energi med mindre andel fasta 
kostnader 
Energibolagens prissättning är viktigt för att skapa incitament till 
energieffektivisering (värme, kyla och el). Om priset till största delen 
består av fasta kostnader för anslutning och service blir det ekono-
miska utrymmet för effektivisering litet. Byggherrar och energileve-
rantörer diskuterar idag avtal med enbart pris för använd energi för att 
på så sätt skapa en tydlig drivkraft till effektivisering. Hittills har det 
inte funnits något mervärde för energibolagen att ändra sin prismodell 
om de tjänar mindre pengar på det men med tydligare klimatpolitik 
ökar också mervärdet för dem.  

En metod är samverkan mellan större köpare av energi som fjärr-
värme eller el som tillsammans med energibolagen diskuterar prissätt-
ningsmodeller vilka är helt baserade på användning. Dessa modeller 
skapar drivkrafter incitament till energieffektivisering jämfört med 
prismodeller med stor andel fasta kostnader.  

Fjärrvärme även till låganvändare som passivhus 
Passivhus är ett koncept som ger en låg energianvändning i byggnader. 
Att sedan kombinera detta med en energiförsörjning med låga koldi-
oxidutsläpp som fjärrvärme ger goda möjligheter för att bryta bero-
ende från fossila bränslen. Allt fler energibolagen är villiga att ansluta 
låganvändare till fjärrvärmenätet tack vare ny affärsmodeller som 
hanterar anslutning av låganvändare till fjärrvärmenätet trots anslut-
ningskostnaderna är för höga jämfört med intäkterna från energileve-
ransen.  

Anslutning av låganvändare är mest lönsam där fjärrvärmenät re-
dan finns. Detta innebär att man bör planera nya lågenergihus till redan 
bebyggda områden s.k. förtätning.   

Möjlighet att ansluta solel och solvärme 
I Tyskland kan små privata producenter ansluta sin elproduktion från 
solceller och vindkraft till det allmänna nätet och få betalt för levere-
rad el. Detta har resulterat i ett stort genombrott för solceller och idag 
levererar privatägda solceller i Tyskland mer energi än alla vindkraft-
verk i Sverige. Nu är snart ekonomiska hinder för solelanslutning borta 
med höga kostnader att ansluta till elnätet samt låg ersättning för leve-
rerad el.  
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Solvärme har en annan problematik. Många skulle vilja ha en lik-
nande anslutning fast till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmeleverantörer är 
dock oftast inte intresserade av solvärmetillskott under sommarhalv-
året då de ofta redan har ett överskott av energi.  Solvärme kan också 
vara ett bra komplement i s.k. närvärmesystem. För solvärme är hind-
ret att fjärrvärmebolagen redan har för stor energiproduktion på som-
maren, t.ex. sopförbränning Även här finns det dock lösningar på gång 
som också bygger på att teknikinnovation kopplas med affärsinnova-
tion. Utmaningen är att få fjärrvärmeleverantörer att efterfråga sol-
värme.  

Som slutsats kan man konstatera att för att få genomslag för en 
teknisk innovation måste man så snart som möjligt börja utveckla en 
affärslösning, affärsinnovationen. Det är bara dessa två tillsammans 
som gör en utveckling möjlig.  



Från global klimatforskning till lokal 
riskanalys och klimatanpassning 
Ett svenskt perspektiv 

Sten Bergström  

Efter klimatfrågans genombrott under de senaste åren börjar alltfler 
ställa sig frågor som ”Vad kan vi göra åt detta?, ”Hur drabbas jag?” 
eller ”Vad betyder det för oss?”. Forskarna hänvisar till alla osäkerhe-
ter samtidigt som det ställs allt högljuddare krav på att vi måste göra 
något konkret åt såväl klimathotet som dess konsekvenser. Det finns 
också beslut som inte kan vänta. De måste fattas idag, men har en 
räckvidd långt in i en tid då klimatet kan se annorlunda ut. Efterfrågan 
på beräkningar av konsekvenser och entydiga svar är därför stor. Men 
tyvärr finns det inte bara ett svar. Vi kommer nog att tvingas leva med 
en ny osäkerhet och ett mål som rör sig i all långsiktig klimatberoende 
planering. Detta kräver en ny insikt och en ny attityd hos beslutsfattare 
och ett nytt sätt att kommunicera från forskarna. 

Det råder inget tvivel om att Sverige kommer lindrigare undan än 
stora delar av världen i övrigt när klimatet blir varmare. Vi är glest 
befolkade, har god ekonomi och hög teknisk nivå samtidigt som med-
vetenheten om problemen finns. Vi är dessutom vana vid att skydda 
oss mot ganska extrema klimatvariationer. Som en extra bonus har vi 
en landhöjning som i viss mån motverkar effekterna av ett stigande 
världshav, åtminstone längs de nordligare delarna av vår kust. Störst 
problem kommer att drabba de som reda är drabbade. Fattiga länder i 
redan torra områden och tättbefolkade lågt liggande områden utan 
ekonomiska förutsättningar att skydda sig. Där kan problemen bli 
enorma, inte minst för vattenförsörjning och för jordbruket (Bates et 
al., 2008). Men det finns också en problembild för Sverige. Det fram-
gick inte minst av den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen som 
lade fram sitt slutbetänkande hösten 2007 (SOU, 2007). 
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Den ofrånkomliga osäkerheten 
För att kunna beräkna framtidens klimat och dess effekter på samhället 
måste man gå igenom en lång kedja av antaganden, bedömningar och 
beräkningar. Dessa gäller exempelvis: 

• Samhällets utveckling globalt och världens framtida utsläpp av 
växthusgaser 

• Effekterna av politiska beslut och andra åtgärder för att minska 
utsläppen  

• Växthusgasernas påverkan på det storskaliga globala klimatet 
• Klimatets påverkan på och samverkan med världshaven 
• Regional tolkning av de globala klimatberäkningarna 
• Kända, okända och tänkbara återkopplingsmekanismer som kan 

förstärka eller mildra klimateffekten  
• Regionala och lokala konsekvensbeskrivningar av effekterna av 

ett ändrat klimat 
• Samhällsutvecklingen och dess påverkan på sårbarheten 

För vart och ett av dessa moment finns teorier och modeller. Det görs 
omfattande forskningsinsatser för att koppla ihop dessa till något som 
kan användas som ett beslutsunderlag. Men det säger sig själv att osä-
kerheten växer ju längre ner i analyskedjan man befinner sig. Det finns 
ett stort antal scenarier om hur framtidens utsläpp av växthusgaser 
kommer att utvecklas. Det finns ett stort antal globala klimatmodeller 
vid olika forskningscentra i världen. Det finns en mängd olika sätt att 
beräkna det regionala klimatet på utifrån globala förändringar. Och 
den samhällsutvecklingen vi har framför oss kommer att bjuda på 
många överraskningar. Slutsatsen måste bli att det inte finns ett svar på 
frågan om hur klimatet kommer att utvecklas och hur vi kommer att 
påverkas av denna utveckling. Ibland talar man om detta som en kas-
kad av osäkerheter. Forskarna talar också fortfarande hellre om 
scenarier eller projektioner än om prognoser.   

Trots alla osäkerheter är det dessa metoder och analyssteg vi måste 
ta till för att få en bild av vart vi är på väg och för att kunna bedöma 
vilka motåtgärder som behövs. Och tendenserna i de beräkningar och 
de data som vi har tillgång till är tillräckligt oroande och tydliga för att 
skapa det genombrott för klimatfrågan, som vi upplevt under senare år. 
Nu börjar tidigare års tveksamhet och skepsis förbytas i otålighet och 
väldigt konkreta frågor. Tala om hur klimatet blir här hos mig! Tala 
om hur mycket vi skall minska utsläppen för att situationen inte skall 
bli farlig! Hur högt stiger havet? Några av dessa frågor måste vi lösa 
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nationellt, men de flesta i samarbete med det internationella forskar-
samhället. Det gäller speciellt framtidens temperaturer, vindar och ne-
derbörd men även vattenflöden och översvämningsrisker i framtiden 
längs våra kuster, sjöar och vattendrag.  

Man kan grovt sammanfatta resultaten av de senaste tio årens 
forskning om hur det svenska klimatet påverkas av den globala upp-
värmningen i följande punkter: 

• Det blir varmare, framförallt på vintern och i norr 
• Kalla dagar påverkas mest 
• Det blir mer nederbörd, framförallt i väster och norr 
• Skyfallen blir intensivare 
• Glaciärerna smälter 
• Havet stiger 
• Det blir större översvämningsproblem i västra Sverige 
• Det är oklart hur det blir med vind och stormar 

De mätserier som vi samlar in visar i många fall att vi redan är på väg 
mot denna utveckling. Även om vi måsta inse att osäkerheten fortfa-
rande är stor är det mer som talar för att vi ser effekterna av en global 
uppvärmning i Sverige än som talar emot. Temperaturen stiger, de 
lägsta temperaturerna stiger mest, nederbörden ökar och havet stiger 
runt våra kuster om vi bortser från effekterna av landhöjningen. Be-
träffande stormar och kraftiga vindar ser vi ingen tydlig tendens i 
SMHIs data. 

Just i år befinner vi oss i en ny situation, eftersom nya klimat-
scenarier blir tillgängliga för Europa. Det sker genom det internatio-
nella samarbetet i det så kallade Ensemblesprojektet. Inom detta EU-
finansierade forskningsprojekt samordnas klimatberäkningarna och 
görs tillgängliga för ett stort antal forskare. Detta ger förutsättningar 
för mer detaljerade beräkningar än som tidigare varit möjligt. Samti-
digt kommer vi att kunna öka förståelsen för osäkerheten i scenarierna 
för framtidens klimat.  

Havets nivåer allt intressantare 
Havet intar en särställning. Havsnivåernas utveckling i framtiden bör-
jar alltmer framstå som den stora internationella fråga som få kommer 
undan. Att havet stiger när det bli varmare är ingen nyhet. Det beror på 
att varmare vatten tar mer plats och på att landisarna smälter. Men nu 
kommer det nya signaler från forskarna om i vilken takt detta sker. Det 
finns risker för att vi underskattar de stora landisarnas avsmältning och 
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rörelse ner i havet. Och det räcker med att havet stiger någon meter för 
att det skall uppstå mycket stora problem världen runt. Mer än halva 
jordens befolkning bor i städer och de riktigt stora städerna ligger ofta 
lågt belägna vid kusten, gärna i anslutning till en flodmynningen eller i 
ett deltaområde. Denna utveckling har gott snabbt. Urbaniseringen, 
och skapandet av jättelika storstäder, har på kort tid ökad världens sår-
barhet för ett stigande världshav på ett dramatiskt sätt. Ett stigande 
världshav ökar också erosionen längs kusterna. Detta är redan idag ett 
stort problem på många håll i världen och det kommer att förvärras 
efterhand som havet stiger.  

Mest utsatta för ett stigande världshav är små ö-nationer och tätt-
befolkade deltaområden i utvecklingsländer såsom exempelvis Bang-
ladesh och Vietnam. Men den rikare delen av världen kommer inte 
undan. Många av de riktigt stora städerna där har mycket små margi-
naler mot havet. Översvämningskatastrofen i New Orleans i augusti 
2005  visade detta på ett tydligt sätt. Holland är ett av de länder som 
har haft störst anledning att oroa sig för havsnivåerna. Men där har 
man också lärt sig att handskas med detta hot. Den holländska Delta-
kommissionen har analyserat riskerna och föreslår att landet genom 
omfattande investeringar skall uppgradera sina skyddsvallar så att de 
klarar en höjning av havsnivåerna som ligger mellan 55 och 120 cm 
vid slutet av detta århundrade (Deltacommissie, 2008). Det är höga 
nivåer, som får stora konsekvenser även för Sverige ifall de inträffar.  

På uppdrag av regeringens kommission för hållbar utveckling har 
Markku Rummukainen från SMHI och Erland Källén från Stockholms 
universitet under våren 2009 gjort en genomgång av vad som fram-
kommit av forskningen om klimatfrågans naturvetenskapliga grunder 
sedan FNs klimatpanel lade fram sin fjärde utvärdering 2007 (IPCC, 
2007). De drar bland annat följande slutsats:  

Nya studier av landismassors känslighet för uppvärmning och därmed deras 
avsmältningshastighet pekar på att havsytan kan höjas mer än vad som angavs 
i AR4, det vill säga kring en meter. Studierna är dock behäftade med stor 
osäkerhet. Det anges vidare att det är fysikaliskt orimligt att vattennivån stiger 
globalt mer än 2 meter under de närmaste 100 åren. (Rummukainen och 
Källén, 2009). 

”Kring en meter” låter kanske inte så mycket, med det är mer än vad 
man tidigare normalt har antagit och kommer att ställa till med stora 
problem även i Sverige.  
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Fysisk planering, en utsatt sektor i Sverige 
I Sverige lever vi, och vill leva, nära vatten. Vi har anpassat samhället 
till detta. Därför väcker det oro när planeringsförutsättningarna ändras 
på grund av att klimatet inte längre kan antas vara så stabilt som vi 
tidigare trott. Vi har visserligen landhöjningen, som motverkar höj-
ningen av havet, men detta gäller inte i södra Sverige. Inte ens Stock-
holm har tillräcklig landhöjning ifall havet stiger en meter inom 100 
år. Mälarens nivå ligger idag i genomsnitt bara ca 70 cm över Salt-
sjöns.  

Att ett varmare klimat kan komma att bjuda på stora överrask-
ningar även i Sverige uppmärksammades av den statliga Klimat- och 
sårbarhetsutredningen, som specialstuderade Mälarområdet och Vä-
nern med Göta älv i det delbetänkande som kom 2006 (SOU, 2006). 
Slutsatserna blev att det kommer att krävas omfattande åtgärder för att 
förebygga riskerna för översvämningar, ras och skred redan under da-
gens klimatförhållanden. Översvämningar kan till och med komma att 
hota Stockholms tunnelbana och andra tunnelsystem med förödande 
konsekvenser, främst för kommunikationssystemen. Hösten 2000 kom 
en skarp varning då Mälaren steg så att det bara var några centimetrar 
till godo vid Gamla Stans tunnelbanestation. Samma höst hotades Ar-
vika och kort därefter steg Vänern och till sin högsta nivå sedan dess 
reglering 1937.  

Några år senare, 2002, var det dags igen. Då hotades en stor del av 
Kristianstad när vattennivåerna närmade sig skyddsvallarnas krön. Ett 
genombrott hade lagt stora delar av Kristianstad, som till stor del är 
belägen under havets nivå, under vatten. Sedan dess har stadens 
skyddsvallar förstärkts och pumpanläggningarna har förbättrats (Figur 
1). Beräkningar vid SMHI (Carlsson et al., 2006) har visat att 
översvämningsproblemen längs sjöar och vattendrag i Sverige kan 
komma att förvärras när jordens temperatur stiger. Det gäller speciellt i 
västra Sverige, alltså för Vänern och längs Göta älv. I Göta älvs 
dalgång föreligger dessutom stora skredrisker som kan hota 
bebyggelse, industrier och vattenförsörjning. 

I och med klimatdebatten har frågan om planering av bebyggelse 
och infrastruktur fått en ny dimension även i Sverige. Nu börjar vi inse 
att vi inte längre okritiskt kan lita på historiska data och statistik över 
nederbörd, vattenstånd och risker. Samtidigt byggs det alltmer längs 
våra stränder, speciellt i södra Sverige när efterfrågan på sjö- eller 
havsutsikt ökat. Det har blivit något av en modetrend i våra kommuner  
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Figur 1. En skylt i centrala Kristianstad informerar om det förstärkta 
översvämningsskyddet (foto: författaren, 2007). 

 
 
att locka med strandnära boende (Figur 2). Här är det ingen överdrift 
att säga att samhället ändras snabbare än klimatet och att klimatfrågans 
genombrott komplicerar bebyggelseplaneringen och ökar sårbarheten 
ytterligare. I detta sammanhang kan det vara av intresse att återknyta 
till den holländska Deltakommissionen. En av Deltakommissionens 12 
konkreta rekommendationer handlar om den urbana planeringen och är 
i högsta grad relevant även för Sverige. Den lyder: 

The decision of whether to build in low-lying flood-prone areas must be 
based on a cost-benefit analysis. This must include present and future costs 
for all parties. Costs resulting from local decisions must not be passed on to 
another administrative level, or to society as a whole. They must be borne by 
those who benefit from these plans. (Deltacommissie, 2008, Recommendation 
2, Plans for urban development).  

38 



 
 
 
 
 
 
 
 

FRÅN GLOBAL KLIMATFORSKNING TILL LOKAL RISKANALYS… 

Figur 2. Nyligen etablerad strandnära bebyggelse i Kalmar. Detta har 
blivit något av en modetrend i Sverige (foto: författaren, 2008). 

 

Mälaren, ett storstadsproblem 
Hela Mälardalens utveckling är beroende av att sjön Mälaren inte 
längre är en vik av havet. Detta har landhöjningen sett till. 1943 togs 
Mälarens reglering i bruk i och med tillkomsten av Slussen. Det var ett 
försök att kontrollera sjöns vattennivåer baserat på den tidens kunskap 
och förutsättningar. Men efterhand har det visat sig att människans 
åtgärder för att kontrollera Mälarens nivåer inte räcker. Hösten år 2000 
var det mycket nära att vatten började strömma in i tunnelbanesyste-
met vid gamla Stan. Då stod det klart att något måste göras för att 
säkra Stockholms och hela Mälardalens infrastruktur mot översväm-
ningar. Och det rör sig om vitala delar, bl.a. de kommunikationssystem 
som finns i tunnelsystemen i Stockholm. Översvämningar runt Mäla-
ren beräknas bli vanligare i framtiden, men det gäller kanske inte de 
allra värsta situationerna, eftersom snösmältningens bidrag till höga 
vattenflöden på sikt kan antas minska (Bergström, et al., 2006). 

En del av lösningen på Mälardalens problem är att öka avtapp-
ningsförmågan från sjön. Därför är den ombyggnad av Slussen som för 
närvarande diskuteras en nödvändig och strategisk åtgärd för hela 
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Mälardalen och inte bara för Stockholm (Figur 3). Ett stigande världs-
hav, som väsentligt överstiger landhöjningen, skapar dock en annan 
svårighet. Då handlar det om att försäkra sig mot att Mälaren åter blir 
en havsvik med odrickbart vatten.  Men det handlar också om att inte 
låta Mälaren stiga för mycket, vilket kan var svårt när havet stiger. För 
då hotas alla städer runt sjön. Detta är en svårlöst ekvation om havet 
stiger bara någon meter. Därför är de nya signalerna från forskarna och 
holländarnas slutsatser om framtidens havsvattenstånd ganska oro-
ande. 

Figur 3. I Slussen finns nyckel till Mälardalens säkerhet mot över-
svämningar. I samband med den planerade ombyggnaden kommer 
tappningsförmågan att ökas för att det skall gå lättare att kontrollera 
Mälarens nivåer (foto: författaren, 2008). 

 

Vänern och Göta älv, motstående intressen i ett  
förändrat klimat  
I Vänernområdet ställer en framtida klimatförändring till med än mer 
svårlösta problem än i Mälardalen. Redan idag är det svårt att hitta en 
bra kompromiss mellan olika intressen såsom, jordbruk, miljö, vatten-
kraft, sjöfart, vattenförsörjning och önskan att bygga och bo nära vat-
ten. Problemen förvärras av att Göta älv rinner genom ett skredkänsligt 
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och översvämningskänsligt område med omfattande industriell verk-
samhet.  

De dramatiska händelserna i Arvika år 2000 och översvämning-
arna runt Vänern vintern 2000/2001 visade att problemen måste tas på 
största allvar. Dessutom pekar klimatberäkningarna ut just Vänerom-
rådet, som ett av de områden som kommer att drabbas värst av över-
svämningar efterhand som klimatet blir varmare och blötare. Det är 
här som nederbörden förväntas öka mest. Till detta kommer att havet 
beräknas stiga snabbare än landhöjningen i Göta älvs mynning. Detta 
leder till ökade svårigheter att tappa av vatten från Vänern, utan att 
dränka de översvämningskänsliga områden som ligger nedströms Lilla 
Edet.  

Det finns ingen enkel lösning på Vänerns och Göta älvs problem. 
En viss förbättring har dock uppnåtts med en ändrad strategi för av-
tappningen, något som tillämpas sedan hösten 2008. Det innebär att 
Vänerns nivåer redan sänkts något. Mest påverkar detta de allra högsta 
nivåerna. Speciellt intressant med denna lösning är den gick att 
genomföra inom ramen för gällande vattendom. På sikt krävs dock 
större insatser för att säkert kunna tappa vatten från Vänern till havet. 
Statens geotekniska institut, SGI, har fått i uppdrag att analysera de 
geotekniska förutsättningarna för detta i Göta älvdalen och det diskute-
ras till och med om det skulle kunna vara möjligt att skapa ett nytt ut-
lopp via en tunnel. Men framförallt måste den fysiska planeringen an-
passas till såväl dagens som framtidens risker, för att situationen inte 
skall förvärras. Det betyder att stränderna runt Vänern och längs Göta 
älv måste exploateras med stor försiktighet.  

Energifrågan och klimatfrågan går hand i hand  
Diskuterar man energifrågan så kommer man oftast in på klimatfrågan 
och vice versa. Kopplingen är uppenbar. Den ständigt ökande efterfrå-
gan på elektricitet och den snabba utbyggnaden av koleldade kraftverk 
är ett av de största klimathoten. Samtidigt kan energibesparing och 
förnybar energi ses som framtidslöften. Ett ändrat klimat kommer att 
ändra förutsättningarna för produktionen av förnybar energi såsom 
vattenkraft, vindkraft och vågkraft. Men samtidigt påverkas efterfrå-
gan. En varm vinter kräver mindre uppvärmning och en varm sommar 
kräver mer energi till luftkonditionering.  

Genom en lång beräkningskedja från utsläppsscenarier via kli-
matmodeller och hydrologiska modeller görs beräkningar av hur pro-
duktionen av förnybar energi kan komma att påverkas av den globala 
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uppvärmningen. Detta sker inom ramen för ett nordiskt-baltiskt sam-
arbete, det så kallade CES-projektet (Climate and Energy Systems) 
med finansiering från Nordisk energiforskning. Motsvarande studier 
genomförs även i respektive länder inom nationella program. CES-
projektet föregicks av CE-projektet (Climate and Energy), som i sin 
slutrapport sammanfattat påverkan av ett ändrat klimat på förnybar 
energi i norra Europa 2007 (Fenger, 2007).  

Enligt hittills genomförda studier ser det ganska positivt ut för den 
förnybara energin i det nordiska området. Det mesta pekar mot att 
möjligheterna att producera vattenkraft och energi från biomassa ökar. 
Det bli mer vatten i norrlandsälvarna och skogstillväxten gynnas av ett 
varmare och blötare klimat. Dessutom kommer vattentillgången att 
fördelas jämnare över året när vintrarna blir mindre stabila, vilket 
också gynnar produktionen av vattenkraft. Men det finns också fråge-
tecken. Ett av det viktigaste gäller säkerheten längs våra älvar.  

Sedan nya riktlinjer för dimensioneringsberäkningar tagits fram 
för svenska dammar i början av 1990-talet pågår en omfattande över-
syn av säkerheten vid samtliga stora dammanläggningar i landet (Figur 
4). Det gäller främst deras förmåga att klara höga flöden. I den nya 
utgåva av riktlinjerna för dimensioneringsberäkningar som utkom 
2007 har man tillagt att man skall ta hänsyn till effekterna av en fram-
tida klimatförändring vid dessa beräkningar (Svenska Kraftnät, Svensk 
Energi och SveMin, 2007). Men det är oklart hur det skall gå till. Frå-
gan studeras för närvarande av en kommitté med deltagare från kraft-
industrin och berörda myndigheter där även gruvindustrin deltar. 
Kommitténs resultat kommer också att få betydelse för hur vi skall se 
på frågan om fysik planering i ett framtida klimat eftersom frågeställ-
ningarna är likartade. Detta är verkligen en konkret klimatanpassnings-
fråga. 

Det är osäkert hur det går med vinden och hur svensk vindkraften 
kommer att påverkas i framtidens klimat. Trots all uppmärksamhet 
kring stormen Gudrun, som drabbade Sverige i januari 2005, finns det 
inga belägg för att det ska ha blivit blåsigare i landet. Framtidsscenari-
erna rörande vinden är också osäkra och spretar åt olika håll. I detta 
fall är det klokast att avvakta framtida forskningsresultat. Samma be-
dömning måste göras beträffande framtida möjligheter att utvinna  
vågkraft. Vågorna skapas ju av vinden.  
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Figur 4. Riskanalys och klimatanpassning är viktiga frågor för arbetet 
med svensk dammsäkerhet. Här tappas vatten genom Porjusdammens 
utskov i Luleälven (foto: författaren, 2007). 

 
 

Det ändrade klimatet, den nya mixen av energislag och inte minst 
internationaliseringen av energimarknaden kommer att ställa helt nya 
krav på det svenska systemet för produktion av elkraft. Detta kommer 
också att påverka regleringen av våra sjöar och vattendrag. Dagens 
vattendomar är gamla och bygger på dåtidens kunskap och förhållan-
den. Här kan man förvänta sig behov av omprövningar och modifie-
ringar. 

Ett rörligt mål kräver en ny strategi vid långsiktig planering 
Det är svårt att tänka sig någon sektor i Sverige som inte, direkt eller 
indirekt, påverkas av ett förändrat klimat. Uppenbara områden är den 
fysiska planeringen, energiområdet, jord- och skogsbruket, turismen, 
sjöfarten, vägtrafiken, vattenförsörjningen, naturvården och den biolo-
giska mångfalden. Men det finns många fler. I flera fall pågår analyser 
enligt det schema som diskuterats ovan. Från antagna utsläpp av växt-
husgaser, via forskarnas modeller görs någon slags konsekvensbe-
skrivning. Och alla ger ungefär samma svar. Det finns inte ett svar!  
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Det handlar alltså om att börja förhålla sig till en ny osäker verk-
lighet, som dessutom förändras efterhand. Hur det går med den globala 
uppvärmningen avgörs ju av hur de framtida utsläppen av växthusga-
ser utvecklas. Och detta beror i sin tur på den ekonomiska utveck-
lingen världen runt och på hur vi lyckas genomföra politiska beslut om 
minskningen av utsläpp av växthusgaser. Dessutom pågår det stora 
forskningssatsningar som efterhand kommer att bringa större klarhet i 
frågan om hur det går med såväl klimatet som de stora landisarna i 
framtiden och därmed med världshavens nivåer. Men forskningen 
kommer också att väcka nya frågor. 

Inom energisektorn har det visat sig att det går att fatta långsiktiga 
beslut under stor osäkerhet. Det bästa exemplet är nog beslutet att 
bygga ut vattenkraften. 1910 beslöt Riksdagen att Porjusfallen i Lule-
älven skulle byggas ut för produktion av vattenkraft ”dels för drif-
vande af järnvägen mellan Kiruna och Riksgränsen, dels till de stora 
malmfälten och andra företag” (Hydrografiska byrån, 1911, Hydrogra-
fiska byrån var dåtidens hydrologiska tjänst, sedermera en del av 
SMHI). Utbyggnaden av vattenkraftverket i Porjus blev inledningen 
till den stora utbyggnadsepoken i Norrland. På den tiden hade man 
ganska bristfälliga kunskaper om hur mycket vatten som rann i äl-
varna. Än mindre kunde man förutse den enorma omställning som 
landet stod inför, genom industrialisering och elektrifiering. Trots detta 
kunde man genomföra utbyggnaden och efterhand anpassa vattenkraft-
systemet till nya omständigheter, nya krav och ny kunskap.  

Hur skall man då se på den komplexa klimatfrågan och de delvis 
nya förutsättningar som denna innebär för samhällets risker i framti-
den? En god regel är ju att man skall vara mer försiktig ju mer osäker 
man känner sig. Det betyder att vi bör arbeta med större säkerhetsmar-
ginaler nu än tidigare. Det är också viktigt att inte lita på enbart ett 
framtidsscenario. Traditionella dimensioneringsberäkningar bör inte 
heller tas helt bokstavligt. Det kostar ofta ganska lite att öka säkerhe-
ten när vi ändå bygger, men det kan bli mycket dyrt att rätta till miss-
tag i efterhand. Vi bör också försöka hitta flexibla lösningar så att vi 
inte skapar en situation som är svår att rätta till i efterhand. Ett exem-
pel på detta kan vara att spara en landremsa mellan bebyggelse och en 
strand, som kan tas i anspråk om det skulle visa sig att det behövs 
skyddsvallar mot stigande vattennivåer i framtiden. Men det viktigaste, 
trots allt, är att inte öka riskexponeringen genom oförsiktig exploate-
ring i utsatta områden. 
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Forskarnas nya ansvar 
Klimatfrågan ställer också nya krav på forskarna. Sällan eller aldrig 
har dessa varit i en liknande situation! Nya resultat nästan slits ur hän-
derna på dem, ibland långt innan sedvanliga rutiner för kvalitetssäk-
ring genomgåtts. Tack vare det systematiska och långsiktiga arbetet i 
FNs klimatpanel är politikerna nu beredda att fatta mycket långtgående 
beslut baserade på forskarnas senaste mätningar och beräkningar. 
Konsumenterna reagerar också snabbt. De slutar helt enkelt att köpa 
klimatdåliga produkter. Industrier kan läggas ner. Media vill ständigt 
ha nya svar och vill gärna övertolka dessa. Lobbygrupper vill ha svar 
som passar just deras syften. Mitt i denna uppståndelse måste fors-
karna hålla huvudet kallt och slå vakt om sin integritet. Allt beror ju 
inte på klimatfrågan. Men osäkerheten är inte så stor att man inte kan 
säga någonting alls! Det nya förhållningssätt som beslutsfattarna måste 
börja tillämpa, baserat på ökade säkerhetsmarginaler och flexibla slös-
ningar, kräver också en öppen och begriplig dialog med forskarsam-
hället. Här har forskarna ett speciellt stort ansvar att uttrycka sig tyd-
ligt, begripligt och genomtänkt.  

Tre avslutande frågor 
Det finns en stor mängd stora och små frågor att diskutera när det 
gäller analys av samhällsrisker och klimatanpassning. Jag skulle speci-
ellt vilja lyfta fram två mer övergripande problemställningar och en 
ganska konkret fråga, som ställer problemen på sin spets. Den första 
frågan rör klimatanpassning mot bakgrund av ett osäkert beslutsun-
derlag, eller ett rörligt mål om man så vill. Den lyder: Hur skall en 
strategi för riskanalys och klimatanpassning se ut, som på ett rimligt 
sätt tar hänsyn till forskningens osäkra besked och som leder till att vi 
kan skapa ett uthålligt samhälle till acceptabla kostnader? 

Den andra frågan rör forskarnas samverkan med beslutsfattare: 
Hur skall kommunikationen mellan vetenskap och beslutsfattare gå till 
för att skapa bästa möjliga förutsättningar för riskanalyser och klimat-
anpassningsstrategier? 

Den sista frågan är mer konkret och lyder helt enkelt: Vad gör vi 
om havet stiger en meter inom 100 år?  
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Från global klimatforskning till lokal 
riskanalys och klimatanpassning 
Exempel på hur man kan arbeta med lokalt deltagande, 
kombinerat med modeller i formulering av lokal sårbarhets 
och anpassningsplaner vid förändrat klimat 

Lotta Andersson och Julie Wilk  

Sverige hör troligen inte till de regioner i världen som är mest sårbara 
för klimatvariabilitet och förändringar. Effekter från ett förändrat kli-
mat kommer dock med stor sannolikhet att vara märkbara även lokalt i 
Sverige, vilket diskuteras mer ingående i Sten Bergströms artikel.  

Denna artikel syftar till att bidra med erfarenheter runt hur man 
kan arbeta med att ta fram lokalt förankrade anpassningsstrategier. 
Med tanke på osäkerheter om detaljer i det framtida klimatet, kan det 
ibland ifrågasättas om det är rimligt att göra stora investeringar på så 
osäkra grunder. I detta sammanhang är det viktigt att tänka på att an-
passningsstrategier för att möta framtida förändringar även gör oss 
bättre rustade att möta den klimatvariabilitet som vi redan lever med.  

Att välja rätt strategier för framtiden bör därför baseras på  identi-
fikation och fokus på de klimatrelaterade problem som vi har redan 
idag, med fokus på de problem som ger allvarligast effekter för olika 
sektorer i samhället, samt, baserad på regionalt nedskalade modellbe-
räkningar, identifikation av sannolikheten för att dessa problem kom-
mer att öka i framtiden.  

I denna artikel ges ett exempel på hur man genom aktörsamverkan 
kan ta fram lokala och regionala åtgärdsplaner. Samverkan har assiste-
rats av klimat och vattenmodellerare, som i dialog med lokala aktörer 
tagit fram det material som behövts för att föra diskussionerna vidare. 
Exempel ges från ett pågående projekt i Sydafrika, men metoderna är 
lika relevanta i Sverige. Liknande metoder har, t.ex. använts för att ta 
fram en lokalt föreslagen åtgärdsplan mot övergödning i Kaggebofjär-
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den, med medverkan från bl.a. lantbrukare, sommarstugeägare och 
kommuner (rapport kan beställas från lotta.andersson@smhi.se) .  

Dessutom beskrivs kortfattat ett nystartat INTERREG-projekt, 
”Baltic Climate” som bl.a. syftar till att ge kommuner och lokala aktö-
rer runt Östersjön möjlighet att möta klimatförändringarna på ett håll-
bart sätt.. 

PAMO-projektet: Lokal bedömning av känslighet för 
klimatpåverkan på vattenresurser, samt formulering av 
anpassningsstrategier  
Sydafrika ligger i en av de regioner i världen som är mest sårbar för 
klimatvariabilitet och klimatförändringar. Effekter av klimatföränd-
ringar kan bli märkbara både på lokal och på nationell skala. Olika 
regioner kommer dock att påverkas på olika sätt. Därför är det nöd-
vändigt med regionala analyser, både vad det gäller sannolikhet för 
olika typer av förändringar, samt skillnader i sårbarhet inför dessa för-
ändringar.  

PAMO-projektet (“Participatory modeling for assessment of local 
impact of climate Vulnerability and Change on water resources”) har 
finansierats av Sida/SAREC.  Det är ett samarbete mellan SMHI och 
University of KwaZulu Natal. Det baseras på workshops (2007-2009) 
med deltagande från olika aktörer, med fokus på Bergville distriktet 
inom Thukelas avrinningsområde i Sydafrika (Figur 1). Mellan mötena 
tog klimat och vattenforskarna fram beräkningar efter deltagarnas öns-
kemål.  

Syftet med arbetet har varit att ta fram en översikt över lokalt 
identifierade effekter av klimatvariabilitet och förändringar (för identi-
fiering av sårbarheten), samt av regionalt nedskalade klimatscenarier 
(för identifiering av sannolikheten för ökande problem) och att utifrån 
detta material ta fram ett lokalt förslag på anpassningsstrategier.  
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Figur 1. Karta över Thukela avrinningsområde. PAMO projektet foku-
serar på Bergville distriktet, i närheten av Drakensbergen. Från 
Schulze m.fl. 2005.  

 
 
Arbete inkluderar således både existerande klimat och vattenrelaterade 
problem med identifikation av nuvarande strategier till anpassning, 
samt framtagande av en plan för framtida anpassning. Sammanställ-
ningen och förslagen är gemensamt framtagna av olika aktörer i områ-
det. Sårbarheten har främst bedömts av de lokala och regionala aktö-
rerna. Även sannolikheten har bedömts av de lokala aktörerna, baserat 
på underlagsmaterial från de deltagande klimat och vattenmodellerare.  

Detta arbete grundar sig på att anpassningsstrategier måste ratifi-
ceras av dem som berörs, samt på att det krävs processer som säker-
ställer att kunskap och information kan överföras mellan olika aktörs-
grupper, myndigheter och experter på ett sätt som ökar förståelsen 
mellan dessa grupper. Den valda processen bygger på lokalt delta-
gande, kombinerat med användning av naturvetenskapliga scenarie-
modeller för vatten, klimat och närsaltstransport. 

Vilka deltog? 
Vid tre tillfällen under 2007-2008 har lokala aktörer och klimat och 
vattenmodellerare mötts. Mötena har vid varje tillfälle skett med tre 
separata aktörsgrupper. Den första aktörsgruppen bestod av myndig-
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heter, NGO:s (”non governmental organisations”), vattendistributörer, 
forskningsorganisationer verksamma i regionen. Den andra aktörs-
gruppen utgjordes av lantbrukare med storskaligt jordbruk som är 
medlemmar i Bergville/Wintertons jordbruksorganisationer. I den 
tredje aktörsgruppen ingick självförsörjande lantbrukare och andra 
innevånare i byn Mhlwazini  

Att hålla separata möten med olika aktörsgrupper till att börja med 
rekommenderas eftersom det ökar möjligheten för respektive aktörs-
grupp att få sin röst hörd, samt för att kunna fokusera på de frågor som 
berör dem mest. I ett område som Sydafrika ser riskbilden, såväl som 
strategier för att bemöta förändringar, mycket olika ut för t.ex. små-
skaliga självförsörjande bönder och kommersiella lantbrukare med 
storskalig drift. Förkunskaper om klimatförändringar och möjligheter 
att ta in en planeringshorisont som rör sig över mer än den närmaste 
tiden begränsad bland de självförsörjande lantbrukarna, som lever un-
der mycket knappa förhållanden. Erfarenheter av risker med klimatva-
riabilitet, såväl som utarbetande av strategier för att möta dessa är dock 
centrala i byinnevånarnas liv.  

En erfarenhet som vi har fått från arbete med lokalt deltagande, 
kombinerat med modeller i formulering av lokala planer är att det är 
viktigt att möten med respektive grupp sker på deras egen ”hemma-
plan”. Detta innebär att vi träffade lantbrukarna i deras lokal för möten 
med den lokala lantbruksorganisationen, samt byborna i deras egen 
samlingslokal.  

Från liknande projekt i Sverige vet vi att möten med representanter 
från olika grupper upplevs som värdefulla eftersom de ger möjlighet 
att öka förståelsen av varandras verkligheter och problem. Många 
upplever det dock som viktigt att först få chans att själva få tillräckligt 
kunskapsunderlag, samt möjlighet att tala sig samman innan de möter 
representanter från andra intresseområden eller från myndigheter.   

Även i Sydafrika ordnades ett gemensamt möte för att få kom-
mentarer på det sammanställda bidraget från de olika aktörsgrupperna 
(maj 2009).  
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Från erfarenheter i Sydafrika, såväl som i Sverige vill vi betona vikten 
av att identifiera lokala ”klippor” som ofta är nyckeln till framgång i 
projekt som bygger på lokalt deltagande. I PAMO var denna nyckel-
person en lantbruksrådgivare som var välkänd och respekterad i byn, 
samt som även kunde verka som en brygga till myndighetsgruppen 
(där han ingick) och som har möjlighet att verka som en brygga för 
samarbete mellan småskaliga och storskaliga lantbrukare med syfte 
att ge lantbrukare som nu enbart odlar för självförsörjning möjlighet 
komma in på den kommersiella marknaden, som ett sätt att anpassa 
sig till klimatförändringar.  I liknande projekt i Sverige har en lant-
brukare med stor lokal respekt och stort kontaktnät mot olika organi-
sationer spelat samma roll. Projekt drivna av myndigheter utan stöd 
från lokala nyckelpersoner har ofta liten potential till verklig påver-
kan. 

Första omgången möten: Vilka klimat och vattenrelaterade 
utmaningar finns det idag? 
Huvudpunkterna vid den första omgången möten (ett möte med re-
spektive aktörsgrupp) utgjordes av diskussioner av när och för 
vem/vad är för mycket eller för lite vatten ett problem? Vid mötena 
gjordes indelning i tre sektorsgrupper. För mötena med samtliga tre 
aktörsgrupper samlades en sektorsgrupp runt lantbruksfrågor. Myn-
dighetesgruppen bildade även sektorsgrupper runt vattenförsörj-
ning/infrastruktur, samt biodiversitet/miljö. Byborna och de småska-
liga jordbrukarna bildade, förutom lantbruksgruppen, en sektorsgrupp 
runt hushållsvatten/hälsa/infrastruktur, samt en runt vilda djur/ 
landskap/boskap.  

Den första uppgiften som skulle lösas av respektive sektorsgrupp 
grupp var att definiera vad inom deras sektor som påverkades av för 
mycket/för lite vatten och  markera på en årslinje när under året som 
risken är signifikant. Dessutom kvantifierade de (så gott det gick) vil-
ket överskott av vatten/brist på vatten som krävs för at en kritisk situa-
tion ska uppstå, samt att placera dessa bedömningar på årslinjen.  

Den andra uppgiften vid första omgången av möten var att inom 
respektive sektorsgrupp diskutera vilka åtgärder som är möjliga för att 
hantera de problem som identifierades under den inledande diskussio-
nen. Dessa diskussioner gjordes både med fokus på problem som kan 
förutses med nuvarande klimatvariation (för att utvärdera nyttan av 
klimatologiska säsongsprogonoser), samt med fokus på hur man kan 
undvika/minska problem under de kommande fem åren. För de flesta 
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deltagarna är fem år en mycket lång planeringshorisont och diskussio-
ner om van man bör göra för åtgärder för problem som kan uppkomma 
med en ännu längre planeringshorisont upplevdes inte som menings-
fulla. Slutligen, baserat på tidigare diskussioner, identifierade delta-
garna vad för typ av information om möjliga lokala förändringar av 
klimatet, inklusive även förekomst av extrema händelser (torka, över-
svämningar) som krävs för att möjliggöra planering med hänsyn till 
nuvarande klimatvariabilitet och möjliga klimatförändringar.  

För att bidra till att deltagarna hade en gemensam kunskapsbas att 
utgå från vad det gäller klimatförändringar hölls dessutom en föreläs-
ning om orsaker och effekter av klimatförändringar, inklusive exempel 
på globala, nationella och lokala anpassningsstrategier. 

 
Deltagare i gruppen småskaliga lantbrukare presenterar 
dagens problem relaterade till klimat och vatten varia-
bilitet relaterat till odling, hushållsvatten/ infrastruktur 
och djurhållning/vilda djur och natur. 
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Deltagare i gruppen kommersiella lantbrukare rankar 
sannolikheter för att olika väderrelaterade problem för 
lantbruket ska inträffa oftare i framtiden, baserat på tre 
regionala klimatscenarier. 

 
Deltagare i myndighetsgruppen diskuterar skillnader 
och likheter i de problem och möjligheter till anpass-
ning till klimatförändringar som finns för småskaliga 
och kommersiella lantbrukare. 
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Det betonades att klimatet i Sydafrika, såväl som i övriga världen, är 
beroende av det globala klimatet, såväl idag som i framtiden. Dess-
utom betonades att ingen vet exakt vare sig hur det framtida globala 
klimatet, inklusive dess påverkan på klimatet i Sydafrika kommer att 
se ut. Beskrivningar gavs av hur man inom samarbete inom ”Intergo-
vernmental Panel on Climate Change” (http://www.ipcc.ch/) tagit 
fram scenarier på hur olika framtida vägar för ekonomisk utveckling 
och befolkningsutveckling kan komma att förändra mängden växthus-
gaser i atmosfären, samt hur dessa utvecklingsscenarier har använts i 
klimatmodeller för att göra projektioner över hur klimatet kan komma 
att förändras.   
 
En viktig slutsats är att vid en bedömning av behov av anpassnings-
strategier är lokal kunskap om sårbarheten minst lika viktig som kun-
skap om exponeringe av klimatförändringar. Generellt var byborna 
mer oroade av effekterna av för mycket vatten, medan de storskaliga, 
kommersiella lantbrukarna oroade sig för återkommande vattenbrist. 
Tillfällig torka är inte ett problem för de storskaliga lantbrukarna som 
har tillgång till bevattningsdammar. För alla var risken för ökad före-
komst av bränder på grund av förändrat klimat den faktor som oroade 
mest.  

Figur 2. Hälsorelaterade problem som identifierades av sektorsgruppen 
hushållsvatten/ hälsa/infrastruktur i byn Mhlwazini. Dessa problem 
kommer troligen att bli vanligare i framtiden, eftersom förekomsten av 
extremt väder troligen kommer att öka. 
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Vad för modellinformation användes? 
De beräkningar som togs fram och användes som underlag till diskus-
sionerna som fördes under mötena, baserat på önskemål från delta-
garna, kom från regionalt nedskalade klimatsimuleringar, kopplade till 
en agro-hydrologisk modell. Eftersom arbetet utfördes i Sydafrika, 
valde vi att, tillsammans med Sydafrikanska kollegor, arbeta med den 
hydrologiska modell som redan fanns uppsatt för området och som 
tidigare har testats i området. Att införa en svensk modell som ingen 
efter projektets slut hade kompetens att använda skulle ha minskat 
framtidsnyttan av projektet, samt troligen även trovärdigheten i resul-
taten. För motsvarande studier i Sverige finns tillgång till svenska mo-
deller, t.ex. HYPE som har utvecklats under senare år på SMHI (kon-
takt: goran.lindstrom@smhi.se). HYPE kan användas för såväl analy-
ser av hydrologiska konsekvenser av klimatförändringar, men även för 
att göra scenarier av effekter av klimatförändringar på närsaltstrans-
port.  

För projektet användes tre dynamiskt nedskalade klimatsimule-
ringar som gjorts för södra Afrika vid SMHI. Klimatsimuleringar från 
Sverige finns tillgängliga på www.smhi.se under fliken ”klimat”. De 
simuleringar som användes baserades på globala klimatscenarier med 
den tyska modellen ECHAM4 och den amerikanska modellen 
CCSM3. ECHAM4 användes tillsammans med IPCC:s utsläppscena-
rio A2 och B2, CCSM enbart med utsläppsscenari B2 
(http://www.ipcc.ch/).  

Resultaten visades på så sätt att förhållandena under 1961-2005 
jämfördes med simuleringar över förhållandena under 2006-2050. Alla 
tre scenarierna visade på ökade temperatur. Förändringar av nederbörd 
och vattenflöden varierade mera mellan de olika scenarierna. Sam-
stämmighet när det gäller ökade temperaturer och större osäkerhet när 
det gäller förändringar i nederbörd och hydrologi är typiska för simule-
ringar av framtida förhållanden. 

Förändringen något som tilltar gradvis. Vid presentationer och 
diskussion av resultaten framhölls speciellt att resultaten visar på ge-
nomsnittliga förändringar over långa tidsperioder. Ännu viktigare är 
det att förstå att klimatet varierar mellan år - och att det även kommer 
att göra det i framtiden. Detta betyder att vi kan förvänta oss både 
varma och kyliga år i framtiden, även om trenden går mot uppvärm-
ning. Nederbörden i regionen är redan nu mycket varierande mellan år 
och kommer troligen att variera ännu mer, såväl inom som mellan 
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Figur 3. Arbetsgången vid arbete med modeller för analys av effekt av 
klimatförändringar. Scenarier över framtida emissioner av växthusga-
ser driver globala klimatmodeller. De globala modellerna (med låg 
upplösning) nedskalas till regional skala. Efter det görs ofta ännu en 
nedskalning till delavrinningområdesnivå. I nästa steg används hyd-
rologiska modeller för att ta fram konsekvenser på vattentillgång och 
extrema händelser (t.ex. översvämningar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 år, i framtiden. Resultaten från simuleringarna visade att medel-
värdena på olika variabler inte var så stor mellan de två perioderna. 
Ofta var dock skillnaden i simulerad förekomst av ”extremväder” 
(torrt eller vått) mellan de två perioderna mer märkbar.   
 
Huvudsakliga slutsatsen från denna mötesomgång var att vid plane-
ring av framtiden är det troligen snarare förändring av extremvärden 
än förändring av medelvärden som kräver anpassningsåtgärder. 
Modellbaserade underlag bör därför tas fram inte bara för medelvär-
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den, utan främst för att få information om sannolikheten för att ex-
trema situationer kommer att inträffa oftare i framtiden.  

Andra omgången möten: För vilka utmaningar är det vikti-
gast att hitta anpassningsstrategier?  
Under den andra omgången möten presenterades och diskuterades re-
sultat från simuleringar av lokala förändringar i klimatet. Dessutom 
togs matriser fram för sannolikhet för olika förändringar samt för sår-
barheten för dessa förändringar, dvs. för hur allvarligt det skulle vara 
om detta inträffade mer ofta i framtiden.  

Utifrån de listor som togs fram under vid första omgångens möten 
för respektive sektorers (jordbruk, vattenförsörjning, biodiversi-
tet/miljö) känslighet för klimatrelaterade faktorer ombands deltagarna 
att motivera och ranka allvaret om olika händelser skulle inträffa oftare 
i framtiden, genom att bedöma om effekten om skulle vara liten, mo-
derat, signifikant eller katastrofal? Dessutom, utgående från den kli-
matförändringsinformation som forskarna, i enlighet med deltagarnas 
önskemål, hade tagit fram i tiden mellan första och andra omgången 
möten rankade deltagarna sannolikheten för att dessa händelser skulle 
inträffa oftare i framtiden.  

Tredje omgången möten: Hur hantera klimatrelaterade ut-
maningar?  
Under den tredje omgången med med de tre aktörsgrupperna möten 
verifierades matriserna – dvs. säkerställdes att forskarna hade ställt 
samman information från den andra omgångens möten i enlighet med 
mötesdeltagarnas vilja Dessutom identifierades strategier för att möta 
klimatrelaterade utmaningar, där dessa utmaningar sattes i ett större 
perspektiv och sammanhang vad det gäller visioner om framtida ut-
veckling. Deltagarna i de tre fick även ta del av nya modellresultat.  

Deltagarna fick gemensamt för respektive sektor ta fram visioner 
för hur de skulle vilja se utvecklingen inom sin sektor under de när-
maste 10 åren, samt vad de ser för utmaningar som måste mötas. För 
de klimatrelaterade utmaningar som de identifierade fick de ange vad 
myndigheter/organisationer kan göra för att möta dem, samt vad de 
som individer kan göra. Det senare var speciellt fokuserat på vad lant-
brukarna kan göra. Även här diskuterades vad det finns för barriä-
rer/hinder för anpassningsåtgärdernas genomförbarhet, samt hur dessa 
hinder kan undanröjas. 
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Figur 4. Exempel på lokala klimatsimuleringsdata, framtagna med tre 
scenarier enligt önskemål från deltagarna. Siffrorna anger förändring 
mellan medelvärden för perioden 1961-2006 och 2007-2050. 
 

Winter river flow (June-
Aug.  Dry year 
 
No change  
 
-30% Less water 
 
-10% Less water  

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Days with very low river 
flow 
 
 -30% Less days 
 
+30% More days 
 
 +60% More days 

Heavy rainfalls 
 
+20% Heavier 
 
No change 
 
 +30% Heavier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frost days in winter 
 
 
 -37% Less  
 
-15%   Less 
 
  -24% Less 

Days with high air 
temperature in winter 
(+32o C or higher) 
 
+ 9 days More 
 
+ 20 days More 
 
+ 15 days More 

Winter river flow (June-
Aug.) Average year  
 
+20% More water 
 
-10% Less water 
 
-10% Less water  

Om någon möjlig effekt av klimatförändringar både skulle ha en all-
varlig effekt och en hög sannolikhet för att ske oftare under 2006-
2050, jämfört med 1961-2005, så är detta något som bör prioriteras i 
åtgärdsplaner. För effekter som bedöms som allvarliga, krävs troligen 
anpassningsåtgärder även om sannolikheten enligt klimatscenarierna 
är osäkra.   
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Tabell 1. Myndighetsgruppens (lantbruksrådgivare) bedömning av 
sannolikhet och allvar om olika händelser skulle inträffa oftare i fram-
tiden. Kursiverat: effekt för kommersiella lantbrukare (sommarskörd, 
samt vinterskörd som bevattnas). Understryket: effekt för småskaliga 
lantbrukare (enbart sommarskörd).  
 
Baserat på 
klimat-
scenarier, 
kommer 
detta att 
hända oftare 
I framtiden?  

Om detta skulle hända oftare I framtiden, är effekterna av påverkan 
för småskaliga lantbrukare I Mhlwazini samt för kommersiella lant-
brukare I Bergville området.  

 Små Moderata  Signifikanta Katastrofiska 
Ja, verkar 
säkert 

  Skördeförluster på 
grund av skadein-
sekter och sjukdo-
mar (färre frost-
nätter).  

 

Ja, verkar 
sannolikt   

Skördeförluster på 
grund av ökad ero-
sion (jord-förluster) 

 

Ja, verkar 
möjligt 

Sommar skör-
deförluster på 
grund av ökad 
erosion (mer 
ytav-rinning 
unders som-
maren).  

 Skördeförluster på 
grund av mindre 
vatten I dammar 
(ökad frekvens av 
år med < 650 mm 
nederbörd).  
 
Skördeförluster på 
grund av intensiva 
regn (översväm-
ning)  

Skördeför-
luter på grund 
av ökad fre-
kvens av år 
med < 650 
mm neder-
börd.  

Nej, verkar 
osannolikt 

Sommar-skör-
deförluster på 
grund av låg 
nederbörd och 
torra jordar  
 
Vinter skör-
derförluster på 
grund av ökad 
erosion och 
ytavrinning  

 
 

Sommarskördeför-
lust på grund av låg 
nederbörd och torra 
jordar.  
 
Vinterskördeförlus-
ter på grund av låg 
nederbörd, torra 
jorda 

 

Nej, snarare 
mer sällan 
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I Tabell 1 visas ett exempel på hur ett sannolikhetsdiagram kan se ut – 
där de röda fälten i matrisen är de effekter som bör prioriteras i en 
åtgärdsplan. 

Tredje omgången möten: Hur hantera klimatrelaterade ut-
maningar?  
Under den tredje omgången med med de tre aktörsgrupperna möten 
verifierades matriserna – dvs. säkerställdes att forskarna hade ställt 
samman information från den andra omgångens möten i enlighet med 
mötesdeltagarnas vilja Dessutom identifierades strategier för att möta 
klimatrelaterade utmaningar, där dessa utmaningar sattes i ett större 
perspektiv och sammanhang vad det gäller visioner om framtida ut-
veckling. Deltagarna i de tre fick även ta del av nya modellresultat.  

Deltagarna fick gemensamt för respektive sektor ta fram visioner 
för hur de skulle vilja se utvecklingen inom sin sektor under de när-
maste 10 åren, samt vad de ser för utmaningar som måste mötas. För 
de klimatrelaterade utmaningar som de identifierade fick de ange vad 
myndigheter/organisationer kan göra för att möta dem, samt vad de 
som individer kan göra. Det senare var speciellt fokuserat på vad lant-
brukarna kan göra. Även här diskuterades vad det finns för barriä-
rer/hinder för anpassningsåtgärdernas genomförbarhet, samt hur dessa 
hinder kan undanröjas. 
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Nedan ges exempel på rekommendationer från dessa diskussioner. 
Observera att identifierade hinder ofta handlar om brist på kommuni-
kation och brist på mötesplatser mellan olika aktörer. 
 
För lantbruk fördes bl.a. fram att det krävs snabbare respons från 
myndigheter på t.ex. ansökan om tillstånd till bevattningsdammar, 
samt ökat förtroende mellan kommersiella lantbrukare och myndighe-
ter. Dessutom ställs krav på förbättrad tillgång/kvalitet av lantbruks-
rådgivning, speciellt till småskaliga lantbrukare, samt förbättrad 
kommunikation med myndigheter inklusive möjligheter till finansiering 
av åtgärder 
 
För vattenresurshantering och infrastruktur ställdes krav på gemen-
sam planering för effekt av befolkningsökning, ekonomisk utveckling, 
samt klimatförändringar. Desssutom krävs ökad kunskap hos myndig-
heter så att klimataspekten integreras i beslut. Krav ställs även på 
anpassningsbar samhällsplanering – dvs. där beslut tas som baseras 
på nuvarande behov, men där uppskattningar av effekter av framtida 
klimat, baserade på tillgänglig kunskap används – på ett sätt som 
möjliggör att ny kunskap, när det finns tillgänglig, tas tillvara.   
 
För biodiversitet och miljö uppmärksammades att det relativt sätt lät-
tare att reglera ”stora spelare” jämfört med individer. Därför krävs 
incitament som uppmuntrar användandet av teknologi som antingen 
minskar på utsläpp av växthusgaser eller som minskar negativa effek-
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ter av klimatförändringar (t.ex. erosion, vattenförbrukning). Ofta gör 
morötter större nytta än piskor. Fokus sattes även på att ökad risk för 
bränder måste mötas med ansvar från markägare. Förutom krav på 
individer, krävs ökad kommunikation både vad det gäller brandvar-
ningar och gemensamma aktioner för att kontrollera eldsvådor. Detta 
samarbete måste inkludera alla – både småskaliga och kommersiella 
lantbrukare och lokala myndigheter. 

”Baltic Climate” – ett INTERREG projekt med syfte att för-
bättra möjligheter för kommuner och lokala aktörer runt 
Östersjön att möta klimatförändringar  
Baltic Climate (www.balticclimate.org) syftar till att förbättra 
möjligheterna till att hantera klimatförändringar i Östersjöregionen. 
Projektet fokuserar på att hitta former för planering av praktiska åtgär-
der på lokal och regional skala både när det gäller att motverka klimat-
förändringar och när det gäller att anpassa sig och förebygga effekter. 
Det är på dessa geografiska skalor som det faktiska arbetet med åtgär-
der sker, samtidigt som resurser och stöd ofta saknas. i 

Projektet startade i slutet av 2008 och avslutas i april 2012. Det 
består av fem arbetspaket: som presenteras nedan. Svensk medverkan 
finns dels i form av att Centrum Klimatpolitisk Forskning (CSPR) le-
der WP3 (se Figur 6) samt genom att Gävleborg är ett av projektets 
pilotområden, med medverkan av Region Gävleborg, Länsstyrelsen 
Gävleborg, Söderhamns kommun och Gävle kommun. Kontakta gärna 
Lotta Andersson (lotta.andersson@smhi.se) eller Julie Wilk 
(julie.wilk@liu.se) för mer information.  
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Figur 6. Innehåll i de olika arbetspaketen i Baltic Climate. 

 
 

Förslag på strategi för lokalt arbete med åtgärdsplaner för att 
möta klimatförändringar 

1. Identifiera grupper som berörs, samt syfte och möjligheter att 
införliva processen institutionellt.   

2. Låt respektive grupp identifiera vilka klimatrelaterade frågor 
som är viktigast för deras sektor, samt vilken klimatförändring-
sinformation (även effekter) som krävs för att ta beslut om be-
hov av anpassningsåtgärder. Identifiera nuvarande strategier 
för att möta klimatvariabilitet.  

3. Ta fram regionalt nedskalad klimatinformation från flera sce-
narier enligt önskemålen ovan för en tidshorisont som är rele-
vant ur planeringsperspektiv  

4. Gör tillsammans med respektive grupp upp sårbarhetsmatriser 
baserade på scenarier för framtida klimat samt utifrån 
uppskattning av hotet/möjligheter om olika händelser inträffar 
oftare i framtiden. Identifiera potentiella åtgärder samt even-
tuella hinder som måste undanröjas och vägar för att uppnå 
detta (institutionellt, individuellt).  

5. Om möjligt, samla representanter från alla grupper för att öka 
förståelsen mellan olika intressen.  

63 



 
 
 
 
 
 
 
 
KLIMATETS KRAV PÅ SAMHÄLLET 

64 

Slutord 
Trots att såväl klimatförutsättningar som ekonomiska och sociala för-
utsättningar skiljer sig åt mellan Sydafrika och Sverige, så tror vi att 
vägarna för att hitta former för att arbeta med frågor som rör anpass-
ning till klimatförändringar, såväl som åtgärder för att reducera utsläpp 
av växthusgaser är lika.  Huvudpelare är att hitta former för att bedöma 
var klimatlänslighet finns, samt former för att ta tillvara på den, ofta 
osäkra, information om framtida klimat som finns tillgänglig.  

För att säkerställa att kostnadseffektiva åtgärder genomförs krävs att de 
grupper som berörs på det lokala planet (dvs. där åtgärder genomförs) är 
med i alla steg i beslutsprocessen (dvs. i identifikation av pro-
blem/möjlighets bild, i identifikation av bild av hur man vill att framtiden 
ska se ut, samt i förslag om hur man kan nå dit).  I detta arbete är det viktigt 
att den klimatrelaterade information som tas fram (i) baseras på regionalt 
nedskalade klimatdata (ii) baseras på flera scenarier, så att man kan göra en 
osäkerhetsskattning (iii) anpassas så att informationen blir relevant för de 
lokalt identifierade problemen/möjligheterna, genom att ta fram effekter 
(t.ex. på ekologi, hydrologi) av klimatförändringarna. (iii) uppdateras när 
ny information blir tillgänglig.  

Tack 
Pamo är finansierat av Sida/Sarec, VR Research Links samt SMHI. 
Baltic Climate är delvis finansieat av EU via Ösersjöprogrammet. 



Förlamande eller fruktbar osäkerhet?  

Några tankar kring kommunikation av 
klimatosäkerheter1 
Victoria Wibeck 

Inledning 
Klimatfrågan är ett exempel på en fråga som varit närvarande i det 
offentliga samtalet under en lång tidsperiod, men som på kort tid har 
gått från att vara ett ämne som framför allt diskuterats inom veten-
skapssamhället och på den politiska arenan, till att förekomma i stort 
sett dagligen i mediedebatten och i lekmäns vardagssamtal. Alltsedan 
klimatfrågan först började diskuteras på den vetenskapliga arenan har 
den omgärdats av olika typer av osäkerhet. I en analys av hur diskur-
sen om klimatförändringar gestaltat sig på olika samhälleliga arenor 
pekar Corfee-Morlot m fl (2007) på att den vetenskapliga diskussionen 
ännu in på 1980-talet karakteriserades av en grundläggande osäkerhet. 
Debatten gällde om det fanns skäl att överhuvudtaget tala om en växt-
huseffekt med global uppvärmning och förändrade nederbördsmönster 
som konsekvens. Vidare har vetenskapssamhället diskuterat om kli-
matförändringarna i så fall är en följd av människans utsläpp av växt-
husgaser, eller om de har naturliga orsaker. Denna grundläggande osä-
kerhet har numera till stor del försvunnit från den vetenskapliga are-

                                                 
1  Denna text har producerats inom ramen för forskningsprojekten “Enabling 

communication in the assessment of environmental goal achievement” (ENGO), 
som finansierats av Naturvårdsverket, samt “Making sense of climate change – 
a study of the formation and maintenance of social representations”, som 
finansieras av Vetenskapsrådet. Delar av texten bygger på resonemang som har 
utvecklats i Wibeck, V (2009), Communicating Uncertainty – Models of 
Communication, and the role of Science in Assessing Progress towards 
Environmental Objectives, Journal of Environmental Policy and Planning 
11(2): 87–102. 
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nan. En majoritet av klimatforskare är idag ense om att vi har en kli-
matförändring som till stor del är ett resultat av mänsklig påverkan 
(IPCC 2007). Däremot finns det oenighet på det vetenskapliga planet 
om hur stora klimatförändringarna kan väntas bli och vilka effekter de 
kommer att få i olika delar av världen. På det politiska planet har stri-
der uppstått kring hur klimatförändringarna ska mötas (Featherstone m 
fl 2009)– hur stora utsläppsminskningar behövs och vem ska stå för de 
minskade utsläppen? Vilka anpassningar behöver göras på lokalt, na-
tionellt och internationellt plan för att hantera samhällets sårbarhet 
inför klimatförändringarnas effekter, såsom exempelvis ras, skred och 
översvämningar? I denna debatt, som fått stort utrymme i media under 
den senaste tiden, exponeras allmänheten för en rad motstridiga bud-
skap. Det framhålls ofta att alla måste ta sitt ansvar för att skapa mer 
”klimatsmarta” och hållbara livsstilar (t ex SOU 2005:51). Hur en så-
dan livsstil bör se ut är däremot inte lika tydligt.  

Det svenska samhällets sårbarhet för ras och skred har lyfts fram i 
klimat- och sårbarhetsutredningen, som lades fram år 2007 och som 
fick stor uppmärksamhet i svenska media. Utredningen pekar på att 
antalet dagar med kraftig nederbörd kommer att öka under vinter, vår 
och höst i stora delar av Sverige. Detta tillsammans med ökande flöden 
i vattendrag samt höjda och varierande grundvattennivåer medför en 
ökad risk för skred och ras. Störst är risken i Vänerlandskapen, östra 
Svealand, Göta Älvdalen och utmed större delen av ostkusten (SOU 
2007: 60). Diskussioner förs på lokal, regional och nationell nivå kring 
hur man bör anpassa sig till riskerna. Samtidigt finns det inte en enty-
dig anpassningsstrategi som passar överallt. SGI pekar i sin underlags-
rapport till klimat- och sårbarhetsutredningen på att konsekvenserna av 
klimatförändringarna i form av ras och skred kommer att se olika ut i 
olika delar av Sverige. Därmed behövs också olika lokala anpassnings-
strategier (SGI 2008). I detta ligger en kommunikationsutmaning. Hur 
kan man kommunicera vetenskapligt underbyggda klimatbudskap till 
olika målgrupper med olika bakgrund och olika tolkningsramar? Hur 
hanteras osäkerheter i kommunikationsprocessen? 

Denna text syftar till att belysa forskning kring klimatkommuni-
kation och allmänhetens förståelse av klimatfrågan samt att diskutera 
hur osäkerheter kan kommuniceras i olika sammanhang. Jag kommer 
att argumentera för att en öppen diskussion kring dataosäkerheter och 
osäkerhet kring mål för utsläppsminskning och anpassningsstrategier i 
vissa fall kan fungera som en viktig del i att forma så kallade ”exten-
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ded peer communities”, där många aktörer tillsammans kan engageras 
i arbetet för att hantera klimatutmaningarna.  

Klimatkommunikation – vad säger forskningen? 
Vårt västerländska samhälle har sedan länge präglats av ett komplext 
förhållande till väder och klimat. En idéhistorisk analys av klimatdis-
kurser från senmedeltiden och framåt (Hulme 2008) visar ett mönster 
av rädsla kopplat till extrema väderhändelser och klimatförändringar. I 
våra dagar relateras klimatfrågan till en rädsla inför framtiden sam-
manfattad i uttryck som ”klimatkatastrof” eller ”klimatchock” (Hulme 
2008; Linnér 2008). Klimatfrågan kommuniceras idag ofta i apoka-
lyptiska termer med fokus på worst-case scenarion, exempelvis genom 
att klimatförändringen jämförs med – och beskrivs som värre än – 
krig, terrorangrepp etc. Religiösa begrepp som dom, himmel och hel-
vete återkommer också i det offentliga samtalet om klimatförändringar 
(Hulme 2008). Forskare har emellertid framhållit riskerna med ett så-
dant sätt att kommunicera. På sikt kan trovärdigheten för klimatpoliti-
ken urholkas och människor kan bli så uppgivna att de upphör med sitt 
engagemang i frågan (Linnér 2008). Brittiska studier har visat att 
skrämmande apokalyptiska bilder som relaterar till klimatförändringar 
kan höja allmänhetens medvetenhet om allvaret i frågan. Samtidigt kan 
sådana bilder och narrativer leda till känslor av hopplöshet och apati 
hos allmänheten. För att uppmuntra till handling tycks det vara mer 
effektivt att kommunicera klimateffekter och responsalternativ med ett 
lokalt fokus och med betoning på konkreta handlingsalternativ (Ni-
cholson-Cole 2005; O’Neill & Nicholson-Cole 2009). 

Studier av allmänhetens uppfattningar kring klimatförändringar 
har visat att klimatfrågan idag har ett starkt fäste i det allmänna med-
vetandet. Den senaste Eurobarometern (2008), som analyserat allmän-
hetens uppfattningar om klimatförändringarnas orsaker, effekter och 
hantering i 31 europeiska länder, visar att 75% av respondenterna på 
EU-nivå ansåg att klimatförändringar är ett mycket allvarligt proble-
men i världen idag. Motsvarande siffra för de svenska respondenterna 
var 77%. Liknande resultat framkom i Naturvårdsverkets senaste enkät 
kring klimatattityder hos svenska folket (Naturvårdsverket 2008). Där 
uppgav 91 procent av respondenterna att de såg sig som klimatmed-
vetna och 96% trodde att Sverige redan har påverkats eller kommer att 
påverkas av klimatförändringarna. 

När fokus läggs på kunskap kring klimatförändringar framkommer 
olika mönster i olika studier. I Eurobarometern (2008) ombads respon-
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denterna att själva värdera sin kunskapsnivå och det framkom då att de 
svenska intervjupersonerna låg i topp i Europa när det gäller att upp-
leva sig vara välinformerad om klimatförändringarnas orsaker och 
konsekvenser. 88% av de tillfrågade svenskarna uppgav att de var 
välinformerade om orsaker till klimatförändringar, och 85% ansåg sig 
vara välinformerade om klimatförändringarnas konsekvenser. När det 
gäller kunskap om hur klimatutmaningarna kan hanteras svarade 77% 
av svenskarna att de var välinformerade. Motsvarande siffror för hela 
EU låg på 56% (orsaker respektive konsekvenser) samt 52% (strate-
gier för att hantera klimatförändringar). Dessa siffror representerar 
dock den självrapporterade kunskapsnivån, och säger egentligen ing-
enting om den faktiska kunskapen om klimatförändringar. En svensk 
studie som jämförde faktisk och upplevd kunskap i klimatfrågor bland 
experter, journalister, politiker och lekmän visade emellertid på en 
relativt god överensstämmelse mellan faktisk och upplevd kunskaps-
nivå. Journalisterna var den grupp som hade den största överensstäm-
melsen, medan den var något lägre hos politiker och lekmän. I alla 
grupperna värderades den egna kunskapsnivån högst för orsaker till 
klimatförändringar, medan det nuvarande tillståndet i klimatet samt 
konsekvenser av klimatförändringar ansågs vara svårare att veta nå-
gonting om (Sundblad m fl 2009). 

Även om många svenskar uppger att de har en hög kunskapsnivå 
när det gäller klimatfrågor har forskning kring allmänhetens uppfatt-
ningar och handlande i komplexa frågor visat att det inte finns något 
entydigt samband mellan ökad kunskap och förändrat beteende. Istället 
har många forskare pekat på att det ofta finns ett gap mellan männi-
skors åsikter och deras handlande, den så kallade ”attitude-behaviour 
divide” (t ex Blake 2001; Grob 1995; Nicholson-Cole 2005 ). Detta 
innebär att även om människor har kunskap om miljöfrågor är det inte 
säkert att de aktivt agerar på ett miljövänligt sätt (Kollmuss & Agye-
man 2002). Det kan finnas många skäl för detta, t ex att klimatfrågan i 
vissa avseenden omgärdas av osäkerhet. Den är en abstrakt fråga som 
är global till sin karaktär och som sträcker sig in i framtiden på ett sätt 
som kan vara svårt att greppa för en lekman (Nicholson-Cole 2005). 

Trots den forskning som finns kring ”attitude-behaviour divide” 
har en hel del klimatkommunikation utformats med utgångspunkt i den 
så kallade ”deficit-modellen”. Denna modell innebär att allmänheten 
anses lida av brist på kunskap och förståelse för vetenskap, vilket åt-
gärdas genom att allmänheten ges ökad tillgång till information som 
bygger på expertkunskap. På så sätt ska lekmäns förtroende för veten-
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skapen växa (Locke 1999). Deficit-modellen har dock kritiserats för att 
bortse från att tillgänglig information inte kommer att assimileras av 
lekmän om den upplevs sakna sammanhang eller användbarhet (Kah-
lor & Rosenthal 2009). Kritiken mot deficit-modellen har lett fram till 
andra modeller för vetenskapskommunikation. Som exempel kan 
nämnas ”the contextual model”, som utgår från att kunskap är bero-
ende av sociala sammanhang och att dessa sammanhang påverkar in-
dividers tolkning av vetenskapliga budskap, ”the lay expertise model”, 
som utöver sociala kontexter också betonar den lokala kunskapen, och 
”the public engagement model”, som innebär att allmänheten bör ges 
möjligheter att engagera sig direkt i olika vetenskapliga frågor (Kahlor 
& Rosenthal 2009; Lewenstein & Brossard 2006). Dessa modeller 
hanterar dock inte explicit frågan om kommunikation av osäkerheter, 
vilket kommer att diskuteras vidare i följande avsnitt. 

Vetenskaplig osäkerhet och klimatförändringar – två 
kommunikationsmodeller 
En central fråga som rör hur budskap om sårbarhet, mitigering och 
anpassning till klimatförändringar kommuniceras till olika målgrupper 
har att göra med synen på hur osäkerheter hanteras i kommunikations-
processen (Wibeck 2009). Osäkerheter kan härröra exempelvis från 
ofullständiga eller otillförlitliga dataset, otillräcklig kunskap om dy-
namiken i naturliga och samhälleliga system, eller svårigheter med att 
dra slutsatser om det framtida miljötillståndet, eftersom det påverkas 
av en osäker framtida samhällsutveckling (Grunwald 2007).  

I ett forskningsprojekt kring kommunikativa hinder och möjlighe-
ter i arbetet med att följa upp de svenska miljökvalitetsmålen, där Be-
gränsad klimatpåverkan ingår som ett mål, identifierades två olika 
grundläggande modeller för hur kommunikation om osäkerheter kan 
genomföras: separationsmodellen och integrationsmodellen (Wibeck 
2009). Dessa kommunikationsmodeller är analytiska konstruktioner 
som sällan följs helt och hållet. I praktiken sker mycket klimatkom-
munikation utifrån en blandning av de två modellerna. Jag menar ändå 
att det kan vara fruktbart att renodla kommunikationsmodeller som 
underlag för en kritisk reflektion kring hur olika aktörer kommunicerar 
och vilka kommunikationsstrategier som är mest effektiva. Det ”tysta” 
användandet av olika kommunikationsmodeller riskerar annars att leda 
till oenighet kring hur kommunikationen till olika målgrupper bör ut-
formas.  
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Den första kommunikationsmodellen kan kallas separationsmo-
dellen, eftersom den innebär en separering av expertarenan, policyare-
nan och praktikerarenan i hanteringen av osäkerheter. På expertarenan 
återfinns i detta fall aktörer med särskild expertis inom klimatområdet. 
Det kan röra sig om universitetsforskare, men också om experter på 
exempelvis olika myndigheter. På policyarenan återfinns politiker, 
medan praktikerarenan innefattar såväl aktörer som i sin yrkesroll 
praktiskt arbetar med t ex klimatanpassning som allmänheten som an-
tas förändra sin livsstil i riktning mot ett mera klimatvänligt beteende. 
Separationsmodellen innebär att osäkerheter diskuteras och värderas 
på expertarenan. Däremot presenteras inte osäkerheterna i kommuni-
kationen med aktörer på policyarenan eller praktikerarenan, utan enty-
diga och lättförståeliga budskap prioriteras. I studien av hur osäkerhe-
ter kommuniceras inom den svenska miljömålsuppföljningen (Wibeck 
2009) var intervjupersonernas skäl för att utgå från separationsmodel-
len exempelvis att praktiker och politiker ansågs sakna tid, intresse och 
kunskap för att kunna reflektera över osäkerheter och dess konsekven-
ser. 

Den andra kommunikationsmodellen kan kallas integrationsmo-
dellen. Den innebär att osäkerheter görs till föremål för en öppen dis-
kussion inte bara bland experter utan också bland aktörer på policyare-
nan och praktikerarenan. Integrationsmodellen bygger på tankar om att 
vissa samhällsfrågor, som exempelvis klimatfrågan, går utanför ramen 
för vad som kan hanteras inom traditionell, disciplinär vetenskap. 
Klimatfrågan är en komplex och global fråga, som involverar en rad 
olika intressenter (”stakeholders”) och som kännetecknas av såväl 
etisk som epistemologisk osäkerhet. Forskare som Funtowicz och Ra-
vetz (1993) har framhållit att för att kunna hantera klimatfrågan krävs 
ett så kallat postnormalt angreppssätt, där värderingar och osäkerhet 
explicitgörs och där vetenskapliga diskussioner breddas utanför veten-
skapssamhället. En central tanke i litteraturen om postnormal veten-
skap är att det behövs en ”extended peer community”, d v s att olika 
intressenter ges möjlighet att genom hela forskningsprocessen delta i 
att utvärdera kvaliteten i den vetenskapliga informationen och organi-
sera den i relevanta kategorier. En tanke som framförts av Nowotny m 
fl (2001) är att om forskningsproblem redan från början formuleras i 
dialog med en rad intressenter kommer vetenskapen att bli socialt ro-
bust, genom att olika typer av expertis och kunskap tillför nya per-
spektiv på forskningsproblemen.  
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Diskussion 
Forskningen kring allmänhetens förståelse av klimatfrågan har visat att 
det finns en hög medvetenhet om frågans vikt och en vilja att bli en del 
av lösningen genom olika slags livsstilsförändringar och anpassnings-
åtgärder. Detta menar jag är goda nyheter för den som vill arbeta med 
klimatkommunikation. Hos många målgrupper finns redan ett intresse 
för budskapet och en önskan att ta till sig mer information. 

Det är emellertid viktigt att reflektera över hur kommunikation av 
osäkerheter i relation till klimatfrågan bör utformas. Här menar jag att 
det är viktigt att ta hänsyn till sammanhanget. Vid vissa tillfällen är det 
viktigt med tydlighet och med att kommunicera klimatvetenskap på ett 
sådant sätt att den vetenskapliga kunskapen kan användas i arbetet att 
exempelvis anpassa samhället till en ökad sårbarhet för ras och skred i 
spåren av klimatförändringarna. I andra sammanhang kan öppna dis-
kussioner kring vetenskapens begränsningar och de osäkerheter som 
omgärdar klimatfrågan snarast bli en katalysator för att öka männi-
skors engagemang och att stärka förtroendet mellan olika aktörer i 
samhället. Grunwald (2007: 257) uttrycker det på följande sätt: ‘un-
certainty comprises not only risks for directing activities but simulta-
neously opens up spaces for reflection, learning and open delibera-
tion’.  

Separationsmodellen bygger på tanken att öppen kommunikation 
av osäkerheter riskerar att förlama ansträngningarna att hantera kli-
matutmaningarna, och att osäkerheter därför endast bör diskuteras 
inom expertarenan. Detta för att på ett effektivt sätt kunna kommuni-
cera budskap som politiker och lekmän behöver enas om för att forma 
en solid grund för beslut. Förespråkare för separationsmodellen hävdar 
att utdragna diskussioner om osäkerheter hindrar en produktiv imple-
mentering av strategier för att exempelvis minska utsläpp av växthus-
gaser (Jotzo & Pezzey 2005) eller för att hantera problem i relation till 
torka (Cullen 2003). Likt informanterna i den ovan nämnda miljömåls-
studien (Wibeck 2009) skulle en förespråkare för separationsmodellen 
troligen lyfta fram behovet av entydiga budskap för att uppnå pedago-
giska syften, som exempelvis att motivera mottagarna av budskapet till 
att handla på ett klimatvänligt sätt.  

Det finns emellertid inbyggda problem i en sådan idealistisk och 
förenklad syn på kommunikation. Att flytta ett budskap, även om det i 
grund och botten inte är behäftat med osäkerhet, från en kontext till en 
annan kommer alltid att innebära en viss förskjutning av budskapets 
mening (Linell 1998). Linell (1998) pekar på att ord och yttranden inte 
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har några konstanta betydelser. Språket är inte en kod i strikt bemär-
kelse, d v s ett system där varje ord har en bestämd innebörd. Snarare 
innehåller varje ord ett spektrum av tolkningar, och i olika kommuni-
kationssituationer kan olika delar av detta spektrum aktualiseras (Li-
nell, 1998; Tannen, 1989; Voloshinov, 1973). När det gäller anpass-
ning till klimatförändringar på lokal och regional nivå, som till exem-
pel när en kommun ska planera för ny bebyggelse i ljuset av ökad sår-
barhet för ras och skred, innebär detta att aktörer på olika arenor tolkar 
budskap på olika sätt, beroende på sin tidigare kunskap och erfarenhet, 
sin agenda och sin position i det administrativa systemet eller som 
lekmän eller politiker. Konsekvensen av att använda separationsmo-
dellen för att kommunicera osäker kunskap om sårbarhet för klimat-
förändringar kan således bli att man undviker utdragna diskussioner 
som kan hindra en effektiv implementering av lämpliga anpassnings-
åtgärder. Å andra sidan finns en risk att mottagarnas skilda tolknings-
ramar kan leda till missförstånd, även om budskapen är klart formule-
rade. Att undvika en öppen diskussion om osäkerheter och dess konse-
kvenser kan också leda till misstro mellan olika aktörer (Grove-White 
m fl 2000).  

Att använda integrationsmodellen för kommunikation innebär att 
den vetenskapliga kunskapens begränsningar tydliggörs. Flera forskare 
har argumenterat för vikten av att företrädare för vetenskapssamhället 
är öppna med vad de är osäkra över och vad de inte vet, för att därige-
nom bygga ett ömsesidigt förtroende mellan forskare och andra sam-
hällsaktörer (e.g., Hoffman-Riem & Wynne 2002; Gross & Hoffmann-
Riem 2005; Gross 2007; Grove-White m fl 2000). Konsekvensen av 
att presentera komplex vetenskaplig information som “fakta” utan att 
vara tydlig med osäkerheterna kan bli misstroende från mottagaren av 
budskapet, eftersom informationen upplevs som alltför förenklad 
(Grove-White m fl 2000). Det tycks alltså som om misstroende och 
missförstånd kan uppstå på grund av olika tolkningar av de budskap 
som kommuniceras, men också på grund av olika föreställningar om i 
vilka fora och på vilka sätt osäkerheterna ska tydliggöras och diskute-
ras.  

En fråga som enligt min mening bör diskuteras vidare gäller hur de 
ofrånkomliga osäkerheterna i relation till samhällets sårbarhet inför 
klimatförändringar och lämpliga anpassningsstrategier kan vändas till 
möjligheter som kan stärka ansträngningarna att uppnå en hållbar ut-
veckling. Jag instämmer med Grunwald (2007), som påpekar att oför-
måga att hantera sådana osäkerheter på ett lämpligt sätt kan leda till 
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problem i utformningen och genomförandet av åtgärder som syftar till 
att uppnå en hållbar utveckling. Osäkerhet i den befintliga kunskapen 
kan också användas som ett argument för politiker att tillämpa en 
”vänta och se”-strategi och därmed skjuta upp aktiviteter som skulle 
kunna leda till ökad hållbarhet. Om osäkerheter istället kommuniceras 
och hanteras på ett klokt sätt, kan de emellertid möjliggöra lärproces-
ser och reflektion kring hur framtiden kan formas. Dessa processer kan 
då motivera olika aktörer till att sätta upp egna mål på klimatområdet 
och arbeta för att nå dem.  
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Klimatförändringar i Sverige – konsekvenser 
inom geoteknik och förorenad mark 
Yvonne Andersson-Sköld, Ramona Bergman, Stefan Falemo,  
Jan Fallsvik, Erik Glaas, Mattias Hjerpe, Carina Hultén och  
Anna Jonsson 

Sammanfattning 
Enligt globala klimatförändringsscenarier kommer den globala me-
deltemperaturen att stiga de närmaste 50 till 100 åren. Regionala kli-
matscenarier visar på en ökning av årsnederbörd och ökat antal kraf-
tiga regn i de flesta delar av Sverige. Följaktligen kommer översväm-
ningsrisken att öka. Även risker för erosion och skred förväntas öka, 
markföroreningars beteende förväntas förändras och deras rörlighet 
ökas. Somrarna förväntas bli torrare och följaktligen förväntas större 
variationer i grundvattennivå att ytterligare öka risker för erosion, 
skred och markföroreningars rörlighet. Ett av de områden som för-
väntas påverkas mest i Sverige är Vänern och Göta älv. Statens Geo-
tekniska Institut har tillsammans med andra myndigheter och univer-
sitet i Sverige bidragit till den nationella klimat- och sårbarhetsutred-
ningen (SOU 2007:60). Här presenteras resultaten från tre av dessa 
rapporter; översvämningars inverkan på markföroreningar (Andersson-
Sköld et al. 2008), ökad tappning från Vänern och relaterade geotek-
niska förhållanden i Göta älvdalen (Hultén et al. 2007), samt översikt-
lig bedömning av skredförändringar i ett föränderligt klimat (Fallsvik 
et al. 2007). Forskningsprojekt som grundas på resultaten från klimat- 
och sårbarhetsutredningen har initierats. Ett av dessa projekt fokuserar 
på sårbarhet och anpassningsförmåga hos kommuner längs Göta älv 
och inkluderar socioekonomiska, geotekniska och miljöaspekter. Av-
sikten är att här presentera några preliminära resultat från detta projekt. 
 
Nyckelord: Klimatförändring, Sverige, skred, geotekniska aspekter, 
föroreningsmobilitet. 
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Bakgrund 
Den globala temperaturen har ökat under det senaste århundradet och 
enligt klimatförändringsscenarier så kommer ökningen att fortsätta 
(IPCC 2007). Havsytan förväntas stiga på grund av den globala tempe-
raturökningen. Omfattningen av förändringarna kommer att variera 
geografiskt och säsongsvis, så även i Sverige (Rossby Centre, SMHI, 
2007). I Sverige kommer temperaturökningen bli större på vintern än 
på sommaren, och snösäsongen kommer att bli kortare. Undantaget 
sydvästra Sverige, förväntas den årliga nederbördsmängden öka i Sve-
rige, i vissa områden med upp till 25 %, under det kommande århund-
radet. Fler regndagar och intensivare regn är att vänta (Rossby Centre, 
SMHI, 2007). Nederbördsökningen är jämn över höst, vinter och vår. 
Under dessa årstider kommer regnen att bli intensivare, men inte mer 
än vad som förväntas för den generella ökningen. Under sommaren 
kommer nederbörden att bli mer intensiv, trots den totalt minskade 
nederbördsmängden (Rossby Centre, SMHI, 2007). Höjningarna av 
vattenytan, den ökade årliga nederbörden i de flesta delarna av Sverige 
och förändringarna i nederbördsmönstret kommer, naturligtvis, även 
ha effekter på vattenflöden och grundvattennivåer, och fler översväm-
ningar kan förväntas (SOU 2007:60; Rossby Centre, SMHI, 2007). 
Under perioder med stora mängder nederbörd kommer vattenflödet att 
öka och grundvattennivån att stiga. Grundvattennivån fluktuerar redan 
idag mellan långa regn- och torrperioder, men frekvensen kommer 
sannolikt att öka.  

Högre grundvattennivå och ökade fluktuationer kan resultera i 
ökad urlakning och spridning av föroreningar från kontaminerade 
områden. Höga vattenflöden kan resultera i stor ytavrinning som 
transporterar ökade mängder humus till ytvattenområden. Resultatet är 
ökad turbiditet och mörkare vatten. Humusen kan även transportera 
föroreningar (Johansson 2003). Förändringarna i grundvattennivå och 
den ökade fluktuationen kommer även att ändra jordegenskaper såsom 
syretillgänglighet, biologisk aktivitet och redox- och vittrings-
förhållanden, vilket förändrar riskerna eftersom toxiciteten och 
mobiliteten kan ändras genom att ändra de kemiska förhållandena, 
sorptionsprocesserna och nedbrytningsvägar och -tider. Ökad 
sannolikhet för erosion och skred kan resultera i olyckor där stora 
mängder föroreningar släpps ut till luft, mark eller vatten. Exempelvis 
kommer dammbrott, erosion och skred i kontaminerade områden att 
resultera i utsläpp av kontaminerade massor. Här presenteras resultaten 
från en studie av potentiell föroreningsspridning orsakad av översväm-
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ningar på kontaminerad mark och i verksamma industriområden, 
baserade på arbetet som presenteras i Flooding and potential risks for 
pollutants spreading – emissions related to climate (Andersson-Sköld 
et al. 2008). 

Sårbarhet för klimatförändring är en kritisk faktor för möjligheten 
att uppnå hållbar utveckling. Ett klimat i förändring kommer även att 
påverka samhällsplanering eftersom områden kan bli olämpliga för 
exploatering på grund av ökade risker för översvämningar och skred. 
Städer och regioner kommer därför i allt större utsträckning att spela 
en nyckelroll vid bedömning av anpassningsbehoven (Bulkeley & 
Betsill 2006). 

Kartläggning av potentiella förändringar i skredhändelser 
För att hitta områden med förutsättningar för skred i områden täckta av 
finkorniga jordar utförs landsomfattande kartläggningar av skredrisk, 
t.ex. i Norge och Sverige. I Sverige baseras kartläggningen på över-
siktlig information om släntlutning och jordförhållanden i de kartlagda 
områdena, grovt räknat förekomsten av ler- och siltlager i terrängen som 
sammanfaller med släntlutningar som är större än en viss vinkel, primärt 
1:10. Särskilt slänter längs vattendrag kan vara ostabila, och kan i ganska 
många fall ha benägenhet för förödande skred som även kan drabba be-
byggda områden. Under den första tidsperioden efter en översvämning längs 
ett vattendrag har dess slänter i lågpermeabla jordlager förhöjd skredrisk på 
grund av fortsatt höga portryck. Därför har ytterligare en riskkartläggnings-
metod utvecklats, i vilken digitala översvämnings- och skredriskkartor har 
kombinerats till en karta som indikerar underområden med förutsättningar för 
skred och som i tillägg kan bli översvämmade.  

Figur 1. Simulerad ökning av den årliga avrinningen i
Sverige åren 2071–2100 jämfört med referensperioden
1961–1990 (Rossby Centre, SMHI 2007). 
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Figur 2. Översiktlig uppskattning av skreds-
riskförändring i Sverige på grund av den för-
väntade klimatförändringen under de när-
maste 70–80 åren (Fallsvik et al. 2007).

Ökning 
Liten eller ingen förändring 
Minskning 

Nationell översikt 
Bebyggda områden nära älvar, sjöar och kust kommer att bli expone-
rade för översvämningar, vågor och erosion relaterade till klimatför-
ändringarna, som i sin tur bidrar till ökad risk för skred. En översiktlig 
uppskattning av hur skredriskerna kommer att förändras under de 
kommande 70 till 80 åren presenteras i Figur 2. Kartan är gjord genom 
överlagring av två indexkartor som indikerar förändring i förväntad 
avrinning (Rossby Centre, SMHI, 2007), (Figur 1), respektive erosion, 
och presenteras i detalj i Översiktlig av jordrörelser vid förändrat klimat 
(Fallsvik et al. 2007).  

Fallstudier av skredrisker – Göta älvdalen 
I tillägg till den översiktliga karteringen valdes ett fallstudieområde, 
Göta älvdalen i sydvästra Sverige, för beräkningar av potentiell för-
ändring av sannolikheten för skred. Göta älvdalen sträcker sig från 
Vänern i norr till Göteborg i söder och är en av de mest skredfrekven-
terade dalarna i Sverige. Ett antal skred inträffar varje år men de är i 
allmänhet ganska små, grunda och orsakade av erosion. Begränsade 
skred under vattenytan sker också emellanåt. En flygfotoanalys som 
utfördes 1982 avslöjade 150 skredärr i älvdalen (Hultén et al. 2007). 
Större skred har också inträffat i älvdalen såsom Surte, 1950 och Göta, 
1957 där ett eller flera dödsfall inträffade (Hultén et al. 2007). Den 
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höga skredfrekvensen i älvdalen beror på dess geotekniska historia 
som har resulterat i djupa lerlager. De flesta av lerorna har sedimente-
rat i en marin miljö, och följaktligen är kvicklera vanligt i området. 
Kvicklera är en jord där kornskelettet kollapsar på grund av vibrationer 
eller omrörning, och där leran därefter beter sig som en vätska. När ett 
skred inträffar i ett område med kvicklera så är processen mycket 
snabb och omfattningen av skredet kan vara mycket stor, med bety-
dande konsekvenser (Hultén et al. 2007).  

I norra delen av Göta älvdalen är lermäktigheten måttlig. Berg är 
vanligt förekommande tillsammans med, och blandat med, 
sedimentområden. Slänterna mot älven är i allmänhet höga och branta. 
Lerorna är fasta och innehåller ofta vattengenomträngliga lager. 
Längre söderut i dalen är lerorna mjuka och homogena och 
mäktigheten hos leror och jordar tilltar. I den södra delen är strand-
hyllor och slänter under vattenytan vanligt förekommande mellan 
strandlinjen och den djupaste delen av älven (Hultén et al. 2007).  

1938 reglerades Vänern för att optimera användningen av 
vattenkraftstationerna längs älven. Före regleringen varierade vatten-
flödena i älven mellan 200 och 850 m3/s och avvikelserna mellan 
normalflöde och högvattenflöde var måttliga. Sedan regleringen 
förekommer flöden högre än 1000 m3/s allt oftare, och även lägre 
flöden (<200 m3/s) har tillåtits. Detta kan ha stor inverkan på 
erosionsprocesserna och släntstabiliteten längs älven. Första försök att 
undersöka möjlig inverkan av ökad nederbörd och tappning på 
släntstabiliteten har gjorts, baserade på tester och känslighetsanalys 
enligt metoder utvecklade för tidigare och nuvarande klimatsituationer 
(Hultén et al. 2007).  

Höjningen av grundvattennivån till följd av ökad nederbörd är, i 
detta scenario, satt till 1 m i lerlagret. Det kan vara realistiskt för en 
nederbördsökning på ≥ 40 %, vilket också kan ske med nuvarande 
klimatsituation. Scenariot med förändrad tappning och ökat maximalt 
flöde förväntas resultera i en 50 % ökning av erosionshastigheten, 
beroende på lokala förhållanden. Förutsättningarna för de olika 
scenarierna för Göta älvdalen och påverkan på släntstabiliteten 
(definierad som förändringen i säkerhetsfaktor, F) beskrivs i Tabell 1 
och mer detaljer presenteras i Case studies of landslide risk due to 
climate change in Sweden (Hultén et al. 2007).  
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Tabell 1. Fallstudiescenarier som användes för att undersöka möjlig 
påverkan av ökad nederbörd och ökat vattenflöde i Göta älvdalen. F = 
Säkerhetsfaktor (> 1 slänten ses som säker, < 1 slänten ses inte som 
säker, t.ex. hög sannolikhet för släntförsvagning (ras)). 
 

Förhållanden Beräknad Ändringar i
säkerhets- säkerhets-
faktor, F* faktor, F

Tvärsnitt i sydvästliga Göta älv
(Bäckebol, Göteborg)
Dagens

1 förhållanden 1,23
Ändring (ökning) i 8-10 %
grundvattennivå minskad risk-

2 (1m) och erosion 1,13 marginal
Tvärsnitt i nordöstra Göta älv (Lilla Edet)
Dagens

1 förhållanden 1,04
Ändring (ökning) i 9 % minskad
grundvattennivå riskmarginal,
(1m) och erosion slänten ses ej

2 0,95 som säker.
Ändring (ökning) i 11% minskad
grundvattennivå riskmarginal,
(1m). Vattennivån i slänten ses ej
älven antas minska som säker.

3 med 0,5 m. 0,93  
* enligt dagens förhållanden. 

Förorenade områden och pågående aktiviteter i områden 
med översvämningsrisk 
Den svenska MIFO-databasen (Metodik för Inventering av Förorenade 
Områden) och det nationella emissionsregistret (EMIR) har använts 
för att identifiera antalet förorenade områden och områden med pågå-
ende aktiviteter i de områden som av Räddningsverket identifierats 
som områden med risk för översvämningar. I nuläget har omkring 10 
% av vattenvägsområdena inventerats avseende översvämningsrisk 
(Näslund-Landemark 2007). I Sverige har omkring 83 000 potentiellt 
förorenade områden identifierats, varav ca 15 000 har klassificerats 
men av dem har alla resultat ännu inte kommunicerats till markägarna 
(Färnqvist 2008). MIFO-inventeringen utförs av länsstyrelserna och 
databasen uppdateras kontinuerligt. Vid tiden för denna undersökning 
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varierade de relativa andelarna av undersökta, klassificerade och 
kommunicerade områden mellan länen. Den information som vanligen 
erhålls från länsstyrelserna är de kommunicerade, men i vissa fall har 
de klassificerade rapporterats. EMIR-databasen innehåller pågående 
A-aktiviteter (t.ex. större flygplatser, raffinaderier, medicinsk och ke-
misk industri) och B-aktiviteter (t.ex. större oljecisterner, tillverk-
ningsindustri, verkstäder). Totalt har 376 pågående A- och B-aktivite-
ter och 932 av de kommunicerade förorenade områdena lokaliserats 
till översvämningsriskområdena (Andersson-Sköld et al. 2008). Varia-
tioner och skillnader mellan dem är stora och utgörs av tidigare 
och/eller pågående aktiviteter samt Sveriges tusentals deponier.  

Deponier 
Gamla deponier kan innehålla allt från hushållsavfall till gruvavfall 
(Nilsson et al. 2005). Sedan 1994 har antalet aktiva deponier minskat 
och kraven har höjts. De deponier som används idag har konstruerats 
för att uppfylla gällande förordningar om och föreskrifter för depone-
ring (SFS 2001:512; NFS 2004:10) baserat på dagens klimat. Beräk-
ningar visar att både evapotranspiration och vattenurlakning kommer 
att öka. Den relativa urlakningen kan öka mer än dubbelt så mycket 
som den relativa nederbördsökningen för de gamla deponierna. Den 
ökade urlakningen i deponier som är i bruk idag blir omkring 10 % 
eller mindre vid samma förutsättningar. I de fall där deponierna är 
konstruerade för kriteriet 50 mm per år så är ökningen så betydande att 
föreskrifterna inte kan uppfyllas (Nilsson et al. 2005).  

Förorenad mark 
För att undersöka nederbördsökningens potentiella effekter på förore-
nad mark har några beräkningar gjorts. Beräkningarna baseras på till-
gänglig information från undersökningar av förorenad mark vid en 
kemisk industri – kvicksilverhalter överskred de nationella gränsvär-
dena på flera platser i området, träimpregnering - riktvärdena för kreo-
sot, koppar och arsenik överskreds på vissa platser i området, och ett 
område med blandad industrimark - riktvärdena för bly, koppar och 
zink överskreds på vissa platser i området. Riktvärdena för mark och 
vatten (Naturvårdsverket, 2002) överskrids inte utanför områdena för 
någon av aktiviteterna och det är också utgångspunkten för beräkning-
arna. Beräkningarna omfattar följande scenarier; i) Nuvarande förhål-
landen, ii) Höjd grundvattennivå och ökat vattenflöde – hård yta, ingen 
kontakt mellan yta och grundvatten, iii) Höjd grundvattennivå och ökat 
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vattenflöde – kontakt mellan yta och grundvatten, iv) Skred vid tre 
olika vatten: en älv med flödet 150 m3/s, ett mindre vattendrag med 
flödet 37 m3/s och en sjö med volymen 90 000 000 m3 och uppehålls-
tid 3,1 år.  

Beräkningar som innefattar förändringar i grundvattennivå och 
vattenflöden gjordes i Bioscreen®. Skredberäkningarna är baserade på 
ett skred som inträffade i Ballabo, vid Göta älv, i april 1996 
(Andersson et al. 1999). Skredmassornas utbredning var 110 meter 
längs Göta älv och sträckte sig mellan 50 och 70 meter upp från älven. 
Skredet är inte det största som har inträffat i områden (t.ex. Surte, 24 
ha, 1950, och Göta, 32 ha, 1957). Skredet pågick under ca 10 minuter, 
och det antas också vara fallet i beräkningarna. De förorenade 
massorna antas följa vattnet i vattendragen. I verkligheten så kommer 
delar av massorna att sedimentera vid och nedströms skredområdet. I 
beräkningarna används också den totala mängden föroreningar i den 
kontaminerade massan och inte mängden lösta kemikalier. Därför 
visar resultatet den största möjliga föroreningsmängden som kan 
uppstå t.ex. i dricksvattenreservoaren nedströms. 

Höjda grundvattennivåer 
En höjd grundvattennivå kan öka transport av grundvattnet avsevärt på 
grund av förändrade kemiska förutsättningar. För kvicksilver och för 
föroreningarna vid impregneringsanläggningen så är den initiala ök-
ningen mer än tio gånger respektive 40 %. Den ökade mobiliteten be-
ror främst på högre föroreningskoncentrationer och lägre Kd (fördel-
ningskoefficient mellan adsorberade och lösta föreningar) värde i den 
(idag) omättade zonen. Effekten förväntas minska om grundvattenni-
vån fortsätter vara hög, eftersom värdet på Kd då förväntas bli likt Kd i 
dagens mättade zon. Ökat vattenflöde ökar urlakningen ytterligare, 
men riktvärdena överskrids inte utanför de förorenade områdena trots 
den ökade urlakningen. Översvämning med höjd grundvattennivå och 
ökat vattenflöde med kontakt mellan yta och grundvatten under tre 
dagars tid resulterar dock i mer betydande transport till närliggande 
områden. Vattenhastigheten i ytvattnet har satts till 1 m/s och över-
svämningen har antagits vara i tre dagar. Effekten på de närliggande 
områdena beror på mängden tillgängliga föroreningar i ytan i området. 
När den totala mängden föroreningar vid ytan är begränsad så kommer 
översvämningen att orsaka en föroreningsplym. Den högsta koncent-
rationen är begränsad till plymens framkant och följer vattenflödet. 
Om den tillgängliga mängden sätts till samma värde som den totala 
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mängden i området så blir effekten större. Den maximala koncentra-
tionen är högre och koncentrationerna är jämnare i vattnet som har 
passerat området.  Koncentrationerna i ytvattnet kan vara betydligt 
högre än riktvärdena för dricksvatten. I båda fallen beror koncentratio-
nen på vilka Kd-värden som antas, tillgängligheten av en ej hårdgjord 
yta som tillåter ytvattnet att komma i kontakt med de förorenade mas-
sorna, samt koncentrationerna i mark och den tillgängliga mängden vid 
ytan. Beräkningarna tar inte hänsyn till spridning via sprickor eller 
partikelbunden transport i jord, inte heller till förändringar av dessa 
processer som orsakas av översvämningar. I beräkningarna bortses 
också från förändrade markförhållanden på grund av förändringar i 
vegetation och biologisk aktivitet.  

Något som inte beräknas men som kan vara väl så viktigt är 
effekterna i ett långtidsperspektiv. Upprepade översvämningar kan 
sprida föroreningar till omkringliggande områden där de ackumuleras 
på ytan mellan varje översvämningstillfälle. Med tiden kan höga yt-
koncentrationer byggas upp och orsaka risker för betesdjur och för 
barn (oralt intag).  

Beräkningar av den årliga vattenföringen i Göta älv visar att 
utsläppen av föroreningar, såväl näringsämnen som kemiska, kommer 
att öka i samma storleksordning som nederbördsökningen i området. 
En nederbördsökning på 25 % resulterar i en utsläppsökning på 23 %. 
Föroreningsbelastningen på älv, sediment och estuarium kommer att 
öka i samma utsträckning. Hela studien innehåller fler fallstudier, 
scenarier och översikter. För mer information se (Andersson-Sköld  
et al. 2008). 

Skredhändelser 
Allvarligare effekter även i ett kort tidsperspektiv är skredhändelser i 
förorenade massor. De beräknade kvicksilverkoncentrationerna i ett 
vattendrag såsom Göta älv till följd av ett skred från den studerade 
kemiska industrin uppgår tillfälligt till 6 mg/l vilket är 600 gånger 
högre än riktvärdet för dricksvatten (Naturvårdsverket, 2002), och 
riktvärdet kommer att överskridas under mer än 50 minuter efter skre-
det. De nämnda koncentrationerna kommer att uppträda längs i princip 
hela älven, men vid olika tidpunkter. Samma händelse i det mindre 
vattendraget leder till högre maximal koncentration men tiden som 
riktvärdet för dricksvatten överskrids kommer att vara densamma. 
Liknande resultat erhölls för de andra förorenade områdena och för-
oreningarna. Ett skred av samma typ och storlek, innehållande kvick-
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silverförorenade massor, resulterar vid den studerade sjön i en total 
kvicksilverkoncentration på 0,009 mg/l i sjön, en koncentration som 
kommer att vara i över hundra år. Det måste noteras att beräkningarna 
baseras på ett skredscenario. Om vattenflödet är högre än i de stude-
rade vattendragen så minskar både koncentrationen och tiden som 
riktvärdet överskrids. Å andra sidan så är storleken på skredet relativt 
liten i jämförelse med de värsta skredhändelserna i Sverige. Ju större 
skred och mer förorenade massor desto högre maximal koncentration i 
vattnet och längre tid som riktvärdet överskrids. I verkligheten trans-
porteras inte alla massor med vattnet när skredet inträffar. En del av 
massorna kommer att sedimentera vid, och nedströms, skredområdet. 
Med tiden så kommer massorna att erodera från botten och transporte-
ras nedströms. Ytterligare detaljer och information om den fullständiga 
studien finns presenterade i Flooding and potential risks for pollutants 
spreading – emissions related to climate (Andersson-Sköld et al. 
2008). 

Städers kapacitet att hantera sårbarhet för klimatförändring 
Sårbarhet beror inte bara på fysiska risker som är relaterade till klimat-
förändring. Såväl infrastrukturens belägenhet och kvalitet som effek-
terna av socioekonomiska förändringar samspelar med de biofysiska 
förändringarna (Leichenko & O’Brien 2002). För att bedöma kommu-
ners sårbarhet och anpassningsförmåga måste således även socioeko-
nomiska processer omfattas. Ett projekt baserat på fallstudier har initi-
erats för att undersöka sårbarheten och anpassningsförmågan längs 
Göta älv med hjälp av tre metoder som utvecklats genom internationell 
forskning och som betonar olika aspekter av sårbarhet: nedskalade 
socioekonomiska scenarier, t.ex. (Kaivo-oja et al. 2004), klimatsårbar-
hetsindex, t.ex. (Sullivan & Meigh 2005), och dubbelexponeringsana-
lys, t.ex. (Leichenko & O’Brien 2002), samt ett antal verktyg som an-
vänds för att belysa klimatförändringens geofysiska effekter. Projektet 
innefattar socioekonomiska-, miljö- och geotekniska aspekter och syf-
tar till att undersöka den institutionella kapaciteten för att bedöma 
samhällets sårbarhet för klimatförändringar i städer och regioner. Pro-
jektet använder även medverkande metodologi, dvs. det studeras hur 
nyckelpersoner på kommunal nivå tolkar de olika metoderna med av-
sikt att diskutera hur de kan användas som beslutsstöd vid klimatan-
passning. Två grupper med viktiga intressenter från Göteborg och Lilla 
Edet deltar i en serie med fyra workshops/samråd. Mötena innehåller 
bland annat; val av gemensamt fall, diskussion och val av klimat- och 
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icke-klimataspekter, sektorer och aktiviteter som påverkar anpass-
ningsförmågan som ska inkluderas i beslutsstödet, presentationen och 
tolkning av beslutsstödet samt tillämpning på andra scenarier. Nyckel-
personerna omfattar bland annat representanter från administrationen 
inom stadsplanering, vatten och avlopp, järnväg, trafik, park och miljö. 
De två grupperna har valt två intressanta fall. Det ena är en stor om-
byggnad av stationsområdet i Göteborg, som ligger mycket lågt och 
därmed är mycket exponerat för höga vattennivåer i Göta älv. Det 
andra fallet involverar byggandet av ett nytt bostadsområde i närheten 
av Göta älv i den södra delen av Lilla Edets kommun (ca fem mil norr 
om Göteborg). De resultat som förväntas av projekten skall förhopp-
ningsvis kunna utgöra grunddragen i ett verktyg för integrerad sårbar-
het och kriterier för robust beslutsfattande som är anpassade för kom-
munal och regional planering. Primära resultat antyder att en höjning 
av vattenståndet i havet, höga vattenflöden orsakade av ökad tappning 
från Vänern, eller båda två, samt ökad sannolikhet för stormar är de 
mest angelägna klimataspekterna i de två fallstudierna. I fallstudierna 
kommer något mer fördjupade studier av sårbarhet och anpassnings-
förmåga att göras på väg- och järnvägsinfrastruktur, byggande, vatten- 
och avloppssystem. Det finns redan i dag ett behov av tätare och säk-
rare väderprognoser och varningssystem kopplade till dem, liksom en 
utvidgning av organisationers kapacitet att hantera krissituationer så 
som extrema vattennivåer. Den nu pågående studien kommer att inne-
hålla en analys av hur ett antal redan valda ekonomiska, politiska, so-
ciala såväl som demografiska och teknologiska faktorer växelverkar 
för att skapa sårbarhet för en mängd stressfaktorer. Klimatanpass-
ningsåtgärder diskuteras också både i Göteborg och Lilla edet som en 
del i det pågående planeringsarbetet. Det är dock oklart i vilken ut-
sträckning dessa beslut kommer att påverkas av flera olika faktorer, så 
som politisk vilja och den ekonomiska situationen.  

De deltagande nyckelpersonerna hänvisar till betydelsen av 
nationell, regional och intern ekonomi vad gäller både sårbarhet, 
anpassningsförmåga och den långsiktiga anpassningsstrategin. Vidare 
spelar medvetenhet, kompetens och åsikter på olika politiska nivåer 
(lokalt, regionalt, nationellt och EU) en viktig roll för vilka medel som 
finns tillgängliga för att implementera anpassningsåtgärder och för 
hållbar kommunal planering i allmänhet.  
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Efterord 
Tre av studierna som presenterats här finansierades av Klimat- och 
sårbarhetsutredningen (M 2005:3). Projekten hade inte varit möjliga 
att genomföra utan data från alla länsstyrelser och andra experter. Stu-
dien om att förbättra städers förmåga att hantera sårbarhet för klimat-
förändringar är beroende av nyckelintressenternas medverkan och 
deltagarna från Göteborg och Lilla Edet samt finansiering från Formas. 
Tack till alla som har bidragit till att möjliggöra dessa studier.  
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Klimatarbete i kommuner – utmaningar, 
möjligheter och konflikter 
Eva Gustavsson 

Inledning 
Naturvetenskaplig forskning har sedan länge konstaterat att det existe-
rar en koppling mellan jordens klimat och andelen koldioxid i atmosfä-
ren. Även om det kan finnas positiva effekter av ett varmare klimat, 
särskilt på våra nordliga breddgrader, så överväger idag oron för de hot 
och risker för livsmiljöer och ekosystem som klimatförändringen kan 
föra med sig. De forskningsresultat som FNs klimatpanel IPCC (Inter-
governmental Panel on Climate Change) redovisar talar sitt tydliga 
språk. Klimatrelaterade mål och strategier från global till lokal nivå 
utgår i regel från de rekommendationer som IPCC ger. Ett sådant mål 
är att medeltemperaturen får öka med max 2 grader i jämförelse med 
förindustriell nivå. 

Ansvaret för att hindra en fortsatt uppvärmning av klimatet ligger 
på en rad aktörer som är verksamma på olika nivåer i samhällets orga-
nisation och verkar över flera skalor. Man kan se det som ett gemen-
samt globalt ansvar, där FN har rollen att samordna fördelningen av 
ansvar mellan de olika nationerna, inom ramen för FNs klimatkonven-
tion. Det är en grannlaga uppgift, något som de pågående förhandling-
arna inför ett nytt globalt klimatavtal tydligt visar. Ansvarsfördel-
ningen stannar inte vid nationsnivån – städer, kommuner, företag, en-
skilda individer påverkas också i varierande utsträckning. Det här 
kaptilet belyser den lokala nivåns – kommunens – roll i klimatarbetet. 
Kommunernas arbete för att minska de lokala utsläppen av växthusga-
ser kan ses som ett led i en global ansträngning för att bemästra upp-
värmningen och dess konsekvenser. Även om klimatförändringen 
sträcker sig över tid och rum, och därmed i många fall överskrider den 
kommunala kompetensen, så känner sig många lokalpolitiker och 
tjänstemän inom den kommunala verksamheten manade att arbeta med 
frågan lokalt. Trots allt sker utsläppen av växthusgaser lokalt, genom 
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produktion av varor, transporter, uppvärmning, energiproduktion med 
mera, processer som kommunerna åtminstone till en del kan påverka. 

Kapitlet bygger på dokumentstudier och erfarenheter av klimatar-
betet i Sundsvall och Växjö kommuner, där politiker och tjänstemän 
med anknytning till miljö- och klimatarbetet intervjuats (Gustavsson 
2008). Utöver fallstudierna har tjänstemän i ytterligare 14 kommuner 
intervjuats men då med tonvikt på erfarenheter av deltagande i nätverk 
med klimatfrågan på agendan, eller i några fall, med kommuner som 
valt att inte delta i klimatrelaterade nätverk. Jag använder genomgå-
ende begreppet ”klimatarbete”, med vilket jag avser det kommunen 
gör för att minska utsläppen av växthusgaser. På engelska används 
ordet ”mitigation” (som ibland försvenskats till ”mitigering”), vilket 
utgör ena halvan av begreppsparet ”mitigation and adaptation” (”miti-
gering och anpassning”). På senare tid, särskilt i samband med att 
Klimat- och sårbarhetsutredningen presenterade sitt slutbetänkande 
(SOU 2007:60) hösten 2007, har även anpassningsfrågorna börjat 
uppmärksammas. De översvämningar som de senaste åren har drabbat 
samhällen i olika delar av landet, och de scenarier som gett en före-
ställning av hur Stockholm och andra orter vid kusterna och vid sjöar 
och vattendrag drabbas vid en höjning av havsytan och av ökande 
vattenflöden, har satt igång en diskussion om hur man skyddar sam-
hället från översvämningskatastrofer, liksom om ansvarsfördelningen 
för anpassningsåtgärder. Det är viktiga frågor som är (eller borde vara) 
centrala för stads- och samhällsplanerare i kommuner och regioner (se 
t ex Uggla & Lidskog 2006; Storbjörk 2006). I det här kapitlet är det 
dock ”mitigation” som står i centrum. 

Ansvarsfördelning av klimatarbetet 
När det gäller de svenska miljömålen har riksdag och regering  till-
sammans med myndigheter som Naturvårdsverket och länsstyrelserna 
ett övergripande ansvar för att målen uppfylls. Även näringslivet och 
miljöorganisationerna förutsätts ta ett ansvar i detta arbete. Det finns 
visserligen inget som tvingar en kommun att utforma planer för miljö- 
eller klimatarbete, men det finns ändå en förväntan på att den ska 
verka inom miljöområdet. Kommunens uppgift i miljöarbetet är, säger 
Miljömålsrådet (2008), att utöva det samlade ansvaret för att åstad-
komma en god livsmiljö och göra lokala anpassningar av de nationella 
miljö- och folkhälsomålen.  Kommunen betraktas som motor för att 
förankra och förverkliga miljömålen, och som källa för kunskap och 
engagemang som är viktigt att ta tillvara (Prop. 2000/01:130; Prop. 
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2004/05:150). Vi kan också konstatera att det runt om i landets kom-
muner pågår arbete med att formulera en lokal klimatpolitik och stra-
tegier för att implementera den. Enligt Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) enkät som speglar läget i oktober 2007 hade 80 % 
av landets kommuner1 påbörjat eller antagit en handlingsplan för 
klimatfrågan (SKL 2007). Kommunerna har dock kommit olika långt 
med klimatarbetet. Bland landets större städer hade 25 (av 27 möjliga) 
påbörjat eller antagit ett klimathandlingsprogram. I andra änden av 
spannet fanns de minsta kommunerna där ca 40 % av dem ännu inte 
påbörjat något arbete med en handlingsplan.  

Kommunen som klimataktör? Javisst! 
Det finns flera argument som talar för kommunen eller staden som en 
viktig aktör inom klimatpolitiken, både i vårt land och i internationellt 
perspektiv. I allmänhet kontrollerar olika länders lokala myndigheter 
policyåtgärder som påverkar mellan 30 och 50 procent av de nationella 
emissionerna av växthusgaser (Lindseth 2004: 325). Utsläppen av 
växthusgaser har i regel en lokal utsläppskälla, och därför bör de 
åtgärder som vidtas för att minska utsläppen också vara lokala, oavsett 
om de är resultatet av insatser som görs av lokala institutioner, av 
människor enskilt eller aktörer i samverkan (se t ex Agyeman & Evans 
2002).   

Kommunernas ansvar för och erfarenhet av lokal planering för ut-
veckling och för transporter och energistyrning gör alltså den lokala 
nivån till en viktig aktör, om än beroende av institutionella och poli-
tiska förhållanden på högre nivåer, som riksdag och regering (se t ex 
Bulkeley & Betsill 2005; Coenen & Menkveldt 2002; Lindseth 2004). 
Man kan till och med påstå att kommunernas klimatarbete är nödvän-
digt för att nationerna ska klara av sina åtaganden gentemot internatio-
nella institutioner (Aall et al 2007, Bulkeley & Betsill 2005). Vidare är 
kommunen den politiska nivå som är närmast medborgaren och som 
kan överföra klimatfrågan till en mindre och därmed mer begriplig 
skala (Aall et al. 2007). Tack vare Agenda 21-arbetet har många 
kommuner skaffat sig erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågorna 
nära medborgarna (Bulkeley & Betsill 2005, Eckerberg & Forsberg 
1998). Genom att kommunen är en myndighet med ansvar för sam-
hällsplaneringen, är konsument och producent av varor och tjänster 

                                                 
1  78 % av landets kommuner hade svarat på enkäten (SKL 2007). 
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och arbetsgivare, kan den också ses som modell eller förebild för 
andra. Som möjliggörare kan den spela en viktig roll i arbetet med att 
på ett effektivt sätt implementera den nationella klimatpolitiken (Bul-
keley & Kern 2004; Lundqvist & Biel 2007; Montin 2007). I den kli-
matpolitiska propositionen En sammanhållet klimat- och energipolitik 
– Klimat (Prop. 2008/09:162) uttrycks denna roll för de lokala och 
regionala aktörernas tydligt: ”Länsstyrelser och kommuner är tillsam-
mans med de regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan som 
etablerats i delar av landet viktiga aktörer i arbetet med att genomföra 
den nationella klimatstrategin.” (Prop. 2008/09:162, s. 130). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klimatarbete – något för kommunen eller inte? 
 
 

   NEJ 
• Fortsatta klimatvinster 
marginella och till hög kostnad 

• Vård, skola, omsorg måste 
prioriteras för klimatsatsningar 

• Långt tidsperspektiv för 
klimatåtgärder– korta 
mandatperioder 

• Risk för konflikt mellan klimat‐ 
och tillväxtmål 

• Begränsad rådighet över vissa 
frågor 

  JA 
• Tradition av samspel mellan kommun 
och stat, möjliggör implementering av 
nationell politik 

• Nivå nära medborgarna 

• Erfarenhet av Agenda 21‐arbete 
• Professionell kunskap hos tjänstemän 
och politiker på klimatområdet 

• Kommunen arena där lokala drivkrafter 
komma till tals 

• Samförstånd mellan kommun och lokalt 
näringsliv – ekologisk modernisering 

• Ryms inom kommunens verksamhet, 
som fysisk planering, transporter, energi 

Kommunen är också en arena, en geografisk bas för aktörer från den 
privata och offentliga sektorn, för föreningar och organisationer och 
för enskilda hushåll och individer. Dessa agerar enskilt men också till-
sammans, i olika slag av allianser eller nätverk över sektorsgränser 
(Elander et al. 2003). Som organisation deltar även kommunen i 
nätverk med andra kommuner, representerad av tjänstemän och ibland 
även av politiker. Inom nätverken tas initiativ till olika samarbets-
projekt och sker utbyte av kunskaper och erfarenheter inom olika 
områden (Gustavsson 2008). 

Statsvetaren Stig Montin (2007) samlar argumenten för att en 
kommun skall bedriva klimatarbete i fyra punkter: För det första (och 
som visats ovan) finns en tradition av institutionellt samspel mellan 
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stat och kommun. För det andra har miljö- och klimatarbetet i kommu-
nerna professionaliserats, det finns en stor kunskap hos tjänstemännen 
som arbetar med dessa frågor, och denna kunskap påverkar också po-
litikernas beslutsfattande. För det talar bland annat erfarenheter från 
studier av kommuners deltagande i miljö- eller klimatnätverk. Särskilt 
tjänstemän som har ansvar för klimatarbetet i kommunerna säger sig få 
ökad kunskap och möjlighet att påverka de lokala politikerna att inten-
sifiera klimatarbetet eller driva det i en viss riktning (Gustavsson 
2008).  

För det tredje kan lokala politiska drivkrafter komma till tals på 
lokal nivå, vilket innebär att den lokala klimatpolitiken tar sig olika 
uttryck på olika platser. Med en lokal politisk prioritering av klimat-
frågan öppnar sig möjligheten att driva en klimatpolitik som går längre 
än den nationella för att därigenom kunna profilera den egna kommu-
nen som ”framkantskommun” i klimatarbetet. Ett exempel på en sådan 
kommun är Växjö, som effektivt utnyttjar epitetet ”Europas grönaste 
kommun” i marknadsföringen av kommunen som attraktiv etable-
ringsort. Men det finns även exempel på kommuner som är blygsam-
mare i sin marknadsföring men som har en lokal ambition i klimatar-
betet som går längre än den nationella. Det visar Naturskyddsförening-
ens klimatindex från 2007, där 23 kommuner hade som mål att minska 
utsläppen av växthusgaser med motsvarande 40 % till år 2020 (SNF 
2008) – att jämföra med det dåvarande nationella målet om en minsk-
ning med 4 % till år 2008-12 i jämförelse med 1990 års nivå. Den lo-
kala politiska viljan kan också uttryckas i målsättningar att utveckla 
lokala energikällor eller att samarbeta med andra lokala aktörer inom 
näringslivet eller organisationer av olika slag. Det är projekt som för-
utom klimatnytta också kan visa sig vara, åtminstone på längre sikt, 
ekonomiskt lönsamma för alla parter.  

Det för över till den fjärde av Montins (2007) punkter, att lokalt 
klimatarbete kan stimulera till en samförståndsanda mellan kommun 
och näringsliv baserad på tankegångarna i ekologisk modernisering (se 
diskussion om begreppet ekologisk modernisering längre fram). 
Istället för att betrakta ekologiska och ekonomiska mål som 
motstridiga ser man dem som förenliga, något som stämmer väl 
överens med regeringens mål i den nya klimatpropositionen: 

Den svenska energipolitiken – som hänger samman med klimatpolitiken – ska 
bygga på samma tre grundpelare som energisamarbetet inom EU. Politiken 
syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjnings-
trygghet” […] Klimatutmaningen ska användas som ekonomisk hävstång. I 
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Sverige ska de lösningar tas fram som resten av världen efterfrågar. (Prop 
2008/09: 162, s 19) 

Målsättningen är dock inte ny, den har varit utgjort en grundläggande 
inriktning för 1990-talets miljöpolitik. Målsättningen återkommer 
också i regionala och lokala program och strategier. I Vision Väs-
ternorrland 2010, som är Västernorrlands läns strategi för hållbar re-
gional utveckling (Västernorrlands län 2005) är målet att det regionala 
miljöarbetet skall vara tillväxtorienterat – miljöintresset skall därmed 
förvandlas till en konkurrensfördel aktörerna i länet. Visionen inrym-
mer också förhoppningar att länets miljöteknikföretag tillsammans ska 
utgöra ett kluster ”i en bransch som har en betydande tillväxtpotential” 
(Västernorrlands län 2005, s 25).  

Nätverket BioFuel Region, som idag (våren 2009) omfattar 13 
kommuner i Västernorrlands och Västerbottens län, regionala och 
statliga aktörer, företag och universitet, är ett exempel på en aktör på 
området. Nätverket, vars vision är att regionen ska vara ”en världsle-
dande region i omställningen till biodrivmedel och produkter från för-
nybara råvaror” (BFR 2009a) driver flera projekt för att mobilisera 
intresset för biodrivmedel, liksom för forskning och utveckling av pro-
dukter och teknik. Samtidigt visar utveckling på bränslemarknaden 
under vintern 2008-09 att efterfrågan på alternativa drivmedel som 
E85 är priskänslig. Enligt oljebolagens branschorganisation Svenska 
Petroleuminstitutet (SPI) mer än halverades E85–försäljningen vintern 
2008-09 i jämförelse med året innan (SPI 2009a). SPI menade att ned-
gången i etanolförsäljningen berodde på det låga bensinpriset som 
gjorde att ägarna av flexifuelbilar tankade bensin istället för E85 i sina 
bilar (SPI 2009b). Nedgången drabbade bland annat företaget SEKAB, 
som ingår i BioFuel Region.  

SEKAB står för nästan all import till Sverige av etanol för in-
blandning i bensin, en verksamhet som dock på sikt kommer att tas 
över av oljebolagen. SEKAB framställer också olika kemikalier med 
hjälp av ”gröna” processer, och bedriver forskning och försöksverk-
samhet med cellulosabaserad etanol i en pilotanläggning i Örn-
sköldsvik. Råvaran är restprodukter från skogsbruket i regionen, men 
man använder också importerade restprodukter från produktion av 
socker från sockerrör. Ett projekt som SEKAB påbörjade men numera 
har sålt vidare, var sockerrörsodlingar för etanolproduktion i Tanzania 
och Moçambique, en verksamhet fått stark kritik, bland anat från orga-
nisationen ActionAid (2009). Fokuseringen på verksamheten i Sverige 
och regionen välkomnas av de tre kommuner som är huvuddelägare i 
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SEKAB, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik som, enligt rapporte-
ringen i lokal media, inte ville att det kapital de investerat i företaget 
satsats i riskfyllda internationella projekt (Mittnytt 23 februari 2009). 

Exemplet ovan får illustrera en utveckling man kan se på flera 
håll, där kommunerna engagerar sig i storskaliga projekt tillsammans 
med aktörer från andra samhällssektorer och nivåer. Växjö kommuns 
engagemang i utvecklingen av ett annat cellulosabaserat drivmedel, 
DME, och planer för ett centrum för forskning om och utveckling av 
klimatteknik, är ett annat exempel. Det man kan konstatera är att å ena 
sidan finns det ett lokalt och regionalt intresse av att ta vara på lokala 
resurser som naturresurser, kunskap om material och processer, kon-
taktnät och så vidare. Det kan ge arbetstillfällen och sätta kommunen 
på den nationella och internationella ”klimatkartan” vilket kan ge po-
sitiva effekter på längre sikt för kommunens och regionens utveckling. 
Å andra sidan konkurrerar andra tunga verksamhetsområden och mer 
omedelbara problem om kommunens begränsade resurser. Alltför 
äventyrliga investeringsprojekt, även om avsikten är att minska 
utsläppen av växthusgaser, på allt för långt rumsligt och innehållsmäs-
sigt avstånd från kommunen och dess kärnverksamhet får då träda 
tillbaka. Även nätverket BioFuel Region har fått märka av den kärvare 
ekonomiska situationen för kommunerna, fyra kommuner har lämnat 
samarbetet 2009 (BFR 2009b). BioFuel Regions VD uttalar att ”Vi 
konkurrerar med vård, omsorg och skola nu […]. Kommunal 
medverkan och finansiering av externa satsningar blir mycket svårare 
när ekonomin är kärv” (BFR 2009b). Det för över till några skäl som 
talar mot ett fortsatt eller ökat klimatengagemang i landets kommuner. 

Borde kommunen borde prioritera andra frågor 
Att kommunerna har ett tungt ansvar inom vård, skola och omsorg är 
ett av tre skäl som Montin (2007) nämner för att en kommun inte skall 
prioritera klimatarbete. De är ansvarsområden som tenderar att öka i 
betydelse och orsaka växande kostnader, och i konkurrensen med 
dessa kan klimatfrågan riskera stå som förlorare.  

Ett andra skäl är att mycket redan har gjorts i landets kommuner 
och att ytterligare, i sammanhanget marginella utsläppsminskningar, 
sker till en hög kostnad. Till den utvecklingen har de statliga 
investeringsprogrammen LIP  och Klimp bidragit. Totalt har utsläppen 
av fossil koldioxid minskat avsevärt sedan 1970-talet. Ur national- 
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LIP –Lokala investeringsprogram. Statligt stöd på 6,2 miljarder kr under åren 
1998-2002 (varav 4,4 miljarder utbetalats). Syfte: att stödja den ekologiska 
hållbarheten i samhället. Riktat till kommuner i samverkan med lokala företag 
och organisationer. Resultat: 161 kommuner beviljades stöd, minskningen av 
koldioxidutsläppen beräknas till närmare 1 miljon ton CO2 per år. Därav står 
fjärrvärmeprojekt (konvertering till biobränsle och utbyggnad av 
fjärrvärme/närvärme) för drygt 600 000 ton. Största andelen bidrag gick till 
energiomställning till förnybar energi. Nära hälften av LIP-stödet gick till 
klimatrelaterade projekt.  
 
Klimp – Klimatinvesteringsprogram. Statligt stöd på 1,8 miljarder kr under 
åren 2003-2008. Syfte: stödja klimatinvesteringar som minskar 
växthuseffekten. Riktat till kommuner, företag och andra aktörer. Resultat: 126 
program har beviljats stöd samt 23 fristående projekt, genomförandet av 
programmen pågår till och med år 2012. Programmen förväntas leda till att 
utsläppen av växthusgaser minskar med 1,1 miljoner ton per år (räknat i CO2-
ekvivalenter). Största andelen medel har gått till program inom kategorierna 
avfall, produktion och distribution av energi och till vägtransporter. Cirka en 
tredjedel av Klimp-medlen gick till biogasprojekt (projekt som ryms inom 
kategorierna avfall och vägtrafik). 
 
I båda programmen förutsattes också att kommunerna och andra aktörer 
investerade egna medel i projekten. Totalt beräknar Naturvårdsverket att 24 
miljarder investerats i miljö- och klimatprojekt. 
 
Inga nya pengar tillförs Klimp efter 2008. Istället görs satsningar inom ramen 
för regeringens ”klimatmiljard” under åren 2008-2010. Satsningen sker på 
projekt som Hållbara städer, och energieffektiviseringsprojekt, för vilka kom-
munerna kan söka medel.  
 
Källa: Naturvårdsverket (2008); Prop. 2007/08:1. 

ekonomiskt perspektiv har synpunkter kommit på att ytterligare 
minskningar (åtminstone med det tidigare klimatmålet om 4 procents 
minskning) betyder väldigt lite i globalt sammanhang men kostar 
mycket och kan hota den svenska energikrävande industrins 
export(Bohm 2004; Carlén 2004). I det senaste klimatbeslutet i juni 
2009 fastställdes istället ett högre mål, att utsläppen från de verk-
samheter som inte omfattas av utsläppshandeln ska vara 40 % lägre år 
2020 jämfört med år 1990. I målet ska också räknas in utsläpps-
minskningar som görs i andra länder. Däremot har inga nya medel 
tillförts Klimp. 

Det tredje skälet Montin nämner för kommunerna att inte priori-
tera klimatfrågan på den kommunala agendan är att klimatåtgärder kan 
stå i konflikt med andra mål, främst mål för ekonomisk tillväxt, där 
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industrins behov av energi är en öm punkt. Ett exempel på detta kan vi 
hämta från Sundsvall. Staden Sundsvall förknippas oftast med stor-
skalig processindustri, ”en stad med alltigenom muskler”, som den 
beskrivs av en DN-skribent (Bäcklund 1997). Detta trots att andelen 
anställda inom tillverkningsindustrin är mindre än genomsnittet för 
landet (12,8 % jämfört med 16,5 % för riket – en orsak till det är utlo-
kaliseringen av flera statliga myndigheter till Sundsvall som förstärkt 
andelen jobb i tjänstesektorn). SCA pappers- och massaindustri, KU-
BAL aluminiumverk och Akzo Nobel kemisk industri är trots allt 
iögonenfallande blickfång, och industrins närvaro märks också i stati-
stiken över elförbrukning. Utslaget per innevånare i kommunen leder 
Sundsvall tabellen över energiförbrukning (år 2000 var energiför-
brukningen dubbelt så hög per invånare i Sundsvall som riksgenom-
snittet). Tillverkningsindustrin stod för 81 % av elanvändningen i 
Sundsvall år 2002) (Sundsvalls kommun 2004). Industrin har varit och 
är problematisk ur miljösynpunkt - miljöfrågorna orsakade under 
1980-talet lokalpolitisk debatt och i slutet av decenniet var situationen 
föremål för en statlig utredning, Rent till 2000, som år 1990 utmyn-
nade i ett lokalt miljöprogram i samarbete med nationella och regio-
nala aktörer och med näringslivet. Samtidigt ger industrin arbetstill-
fällen i produktionen och indirekt i stödjande verksamheter och hos 
underleverantörer.  

Hur förhåller sig då kommunen till industrin i klimatperspektiv? 
För det första värnar den om industrin. I Energiplanen från 1997 
(Sundsvalls kommun 1997) är en av punkterna att kommunen skall 
verka för att säkra att tillförseln av el sker på ett sätt så att den 
elintensiva industrins fortlevnad säkras i kommunen. För det andra kan 
industrin fungera som en samarbetspartner i klimatarbetet Klimatstra-
tegin visar att en enskild källa, KUBAL, stod för 30 % av utsläppen av 
växthusgaser (Sundsvalls kommun 1997) och en åtgärd i en sådan 
industrianläggning kan ge ett snabbt och påtagligt resultat. Klimat-
målet, en minskning av utsläppen med 30 % på tio år, kan uppnås tack 
vare energieffektivisering vid KUBAL, utnyttjande av sypillvärme 
från SCA samt en övergång från fossila bränslen till förbränning av 
avfall vid värmeverket (Sundsvalls kommun 2004). 

Exempel på liknande samverkansprojekt kan man finna i många 
kommuner, där spillvärme från en lokal industri förs över till fjärrvär-
menätet. Andra exempel är samarbete mellan kommunen och det 
lokala näringslivet om utbildning i energi- och klimatfrågar och 
konkreta energibesparingsprogram, med organisationer som LRF och 
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Hushållningssällskapet för att utveckla lokal energiproduktion eller 
med folkbildningsorganisationer för informations- eller bildningsverk-
samhet. Ofta är det kommunen som tar initiativ till samverkan, men 
det händer också att någon lokal industri trycker på kommunen att 
arbeta fram en klimatstrategi för att få del av Klimp-medel. En 
respondent i en intervju berättade att den lokala större industriföretaget 
hade insett att det fanns ett marknadsvärde i att visa ett engagemang 
för klimatfrågorna, och att företaget kunde söka Klimp-stöd 
tillsammans med kommunen för att genomföra vissa åtgärder. 
Samtidigt måste påpekas att inte alla kommuner är beredda att göra 
satsningar på miljö- och klimatteknik eller investeringar i infrastruktur. 
Det kan ha flera orsaker, som bristande tilltro till projektens 
lönsamhet, eller bristande resurser för att över huvud taget kunna söka 
projektmedel för större projekt (Gustavsson 2008). Är satsningar på 
”grön teknik” alltför riskfyllda för en kommun att ge sig in i? 

Industrins intressen kan alltså vara problematiska med avseende på 
den lokala klimatpolitiken med tanke på att de kan ha en hög energi-
konsumtion och stora utsläpp av växthusgaser samtidigt som de skapar 
nödvändiga arbetstillfällen och bidrar därmed en ekonomisk utveck-
ling. Man kan se på industrin som en resurs i klimatarbetet, åtminstone 
där man lyckas få till stånd samverkan med industrin om 
klimatprojekt, vare sig det handlar om att minska utsläppen av 
klimatgaser från industriprocesser eller värmeproduktion, eller ta vara 
på kunskap och utvecklingsresurser för att ta fram nya tekniker och 
produkter. 

Utmaningar för planering i klimatvänlig riktning 
Klimatförändringen är ett eget politikområde, men också del i en 
bredare miljöpolitik som i sin tur är den del av målsättningen att uppnå 
en hållbar utveckling i dess tre dimensioner; ekonomisk, ekologisk och 
social. Det som diskuterats i detta kapitel, och som återfinns i den 
klimatpolitiska diskussionen på alla nivåer är möjligheten att kombi-
nera ekologisk och ekonomisk utveckling till en vinn-vinn situation för 
ekonomi och miljö, vilket fångas i begreppet ekologisk modernisering. 
Använt som ett politiskt program kan ekologisk modernisering styra 
utvecklingen mot ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I det fallet kan 
det vara ett kraftfullt sätt att minska miljöeffekterna av en växande 
industri och förstärka både industriernas och regionernas konkurrens-
kraft, menar den brittiske geografen David Gibbs (2000), som studerat 
ekologisk modernisering i England men konstaterar att det inte alltid är 
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så lätt att omsätta politiken i praktik på den regionala nivån. Det räcker 
dock inte med ekologisk modernisering för att uppnå en hållbar 
utveckling. I det fallet är ekologisk modernisering att betrakta som en 
nödvändig, men inte tillräcklig strategi. Hållbar utveckling innehåller 
frågeställningar som går längre och ibland till och med kan vara 
begränsande för en ekonomisk tillväxt som frågor om rättvis 
fördelning, demokrati och uthållig resursförbrukning (Langhelle 
2000). Det är dock perspektiv som sällan diskuteras när man 
formulerar de lokala klimat- och tillväxtmålen. 

Som teoretisk modell talar man ibland om en svag ekologisk mo-
dernisering - en snävare tolkning som innebär att man litar till tekno-
logiska lösningar på miljöproblemen, eller om man vill vara kritisk, 
lösningar som tas fram i utvecklade länder som själva kan dra fördel 
av utvecklingen. En stark ekologisk modernisering däremot tar ett 
bredare grepp på de institutionella och ekonomiska strukturerna för att 
få till stånd en mer djupgående förändring (Christoff 1996, Hajer 
1995).  

Även om tanken med ekologisk modernisering kan framstå som 
ideal så finns gränser för vad som kan åstadkommas, och risken finns 
att vi nöjer oss med att ta hem de lätta vinsterna utan att gå vidare med 
att göra de i slutänden nödvändiga strukturella förändringarna. Det 
menar Martin Jänicke (2008) som i en tillbakablick över sina egna och 
andra forskares förväntningar på den ekologiska moderniseringen 
säger att:  

”Economical modernisation” as a market-based approach has so far been 
fairly successful. […] I do, however, see the danger that we content ourselves 
with the “low hanging fruits” of marketable “win-win” solutions. At the end 
of the day, governance for sustainable development cannot succeed if it does 
not include structural solutions” (Jänicke 2008: 564).  

Samhället måste därför mobilisera sina krafter för att vinna över mark-
nadskrafterna som hittills varit framgångsrika när det gäller att defini-
era innehållet i den ekologiska moderniseringen. Det kommer inte att 
bli lätt:”Governance for sustainable development must therefore, mo-
bilise the will and capacity to win this struggle. This is not going to be 
easy. Sorry about that.” avslutar Jänicke (2008: 564) sin analys av be-
greppet ekologisk modernisering i dagens kontext.   

Överfört till den lokala politiken kan vi konstatera att i många fall 
har man redan klarat av, eller åtminstone identifierat, de ”enkla” vä-
garna till minskad klimatpåverkan genom åtgärder inom produktion 
och distribution av energi, vilka ger relativt stora minskningar på kort 

 101 



 
 
 
 
 
 
 
 
KLIMATETS KRAV PÅ SAMHÄLLET 

tid och är ekonomiskt lönsamma på längre sikt. Den svåraste uppgiften 
att ta itu med är att minska utsläppen från transporterna - något många 
aktörer inom klimatområdet är samstämmiga om. Till en del ligger 
frågan inom kommunens rådighet. Kommunen som organisation kan 
påverka sin egen fordonsflotta och inom ramen för upphandling av 
fordon, bränslen och tjänster ställa miljökrav. Kommunen kan också 
förbättra gång- och cykelvägnäten eller förbättra den lokala 
kollektivtrafiken, för att stimulera invånarna att minska sitt bilåkande. 
Det kan handla om att öka turtätheten, lägga om turer, eller förbättra 
bekvämlighet och säkerhet för gångare, cyklister och busspassagerare. 
Det finns också exempel på kommuner som använt Klimpstöd till att 
stimulera hushåll till att byta till en miljöbil.   

Men tranportfrågorna är också svåra för kommunerna att påverka. 
Önskemål om utbyggd järnvägstrafik eller nya dragningar av europa-
vägar för att kunna få en bättre innerstadsmiljö (som i Sundsvall) lig-
ger utanför kommunernas rådighet. Det är kostsamma projekt som tar 
lång tid att genomföra, och kräver samarbete mellan alla nivåer och 
mellan kommun och olika myndigheter. EUs mål om ökad rörlighet 
har också bidragit till ökade transporter av varor över gränserna, vilket 
naturligtvis ökar utsläppen av växthusgaser, vilket också flera 
kommuner konstaterat men  inte kan göra något åt.  

Det handlar också om att kunna påverka alla aktörer som bor och 
verkar inom kommunen som arena – såväl företag som privatpersoner 
– för att åstadkomma en förändring av deras attityder och beteenden. 
Det låter sig bäst göras om invånarna och de verksamma har förtro-
ende för att kommunen gör saker för att underlätta förändringen. Soci-
ologen Anna-Lisa Lindén (2001) menar att förändring av vårt beteende 
kommer när interna drivkrafter, som våra värderingar och vår kunskap, 
samverkar med externa drivkrafter som trender i samhället (t ex poli-
tiska program). En kombination av information, lagar, regler, styrme-
del och normer, kombinerat med fysisk planering för att göra det lät-
tare för människor att anpassa sig till nya handlingssätt skulle alltså 
vara en väg att nå förändring (Lindén 2001). På vilket sätt kan kom-
munen använda sig av dessa verktyg utan att förändringarna uppfattas 
som negativa? 

I vår bild av en modern stad ingår att på ett bekvämt sätt kunna 
ägna oss åt fritidsaktiviteter, vare sig det handlar om att idrotta, ägna 
sig åt kulturella aktiviteter, shoppa eller något annat. När vi talar om 
det dagliga resandet tänker vi ofta på resor till och från arbetet, men 
fritidsresor, resor för service och inköp och arbets- tjänste- och skolre-
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sor står för ca 30 % var av det dagliga resandet, om man fördelar re-
sandet efter ärendekategorier och om man delar upp en huvudresa i 
flera delresor efter deras syfte (SIKA 2007). Hur man planerar en stad, 
var nya bostäder byggs, var områden för industri och andra större ar-
betsplatser förläggs, var handel lokaliseras, var idrottsanläggningar, 
samlingslokaler, skolor och förskolor byggs påverkar trafiken och 
därmed klimatet, men också miljön i vidare bemärkelse. Externa han-
delscentra med fri parkering och stort utbud av handel och andra akti-
viteter som lockar besökare, framstår som viktiga ur konkurrenssyn-
punkt för en stad för att locka till sig boende och besökare, förutom att 
de skapar arbetstillfällen. 

En ytterligare konkurrensfaktor är att kunna erbjuda en god boen-
demiljö – inte minst används det som ett argument för att locka till sig 
attraktiv arbetskraft. Sundsvall är ett av många exempel, där lägre bo-
endekostnader kombinerat med bra järnvägsförbindelser skall locka 
människor att flytta från Stockholm till Sundsvall. Ytterligare argu-
ment är att kunna bo i stadsmiljö men ändå ha nära till naturen, eller 
tvärtom, bo på landet och kunna ha häst, och samtidigt ha nära till job-
bet i staden. Många kommuner planerar för och bygger sjönära bo-
ende. Lägen utmed kusten, vid sjöar och vattendrag är attraktiva för 
bostadsbyggande. Här blir dock konflikten med framtida krav på an-
passningsåtgärder tydlig.  

Även i kommuner där det finns kunskap och insikt om vilka kon-
sekvenser ett högre vattenstånd eller flöde kan få, väger fördelarna 
med att erbjuda sjönära boende tungt. Förnyelse av gamla hamnområ-
den till bostadsområden är också en trend pågår i flera städer, i Sverige 
(Sundsvall, Västerås, Stockholm, Malmö för att nämna några)och ut-
omlands. Vilket ansvar ligger på kommunerna att planera för en an-
passning till ett förändrat klimat? Kan eller bör man hindra kommuner 
från att utnyttja fördelar som att kunna erbjuda sjönära boende, ett bo-
ende som många efterfrågar? 

Bostadsbyggandet i sig – arkitektur, materialval, energiförsörjning 
– är också en fråga som i högre grad skulle kunna uppmärksammas av 
kommunerna. I Växjö byggs flervåningshus i trä centralt i staden, på 
andra håll byggs passivhus eller andra former av energisnålt boende. 
Hur kan samhället – kommuner, staten, andra aktörer på bygg- och 
bostadsmarknaden – agera för att energisnålt byggande övergår från ett 
experimentstadium till att bli praxis? 
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Några avslutande reflektioner 
Kommunerna kommer fortsättningsvis att ha en viktig roll i 
klimatarbetet. Som politisk organisation tar kommunen egna initiativ, 
den implementerar den nationella klimatpolitiken och utgör en arena 
där aktörer från olika samhällssektorer möts och samverkar. Det 
kommer också fortsättningsvis att vara skillnad i engagemang, ambi-
tionsnivå och tillgång till resurser mellan landets kommuner. 

Flera skäl talar för ett engagemang från kommunerna i klimatar-
betet. I min studie av det lokala klimatarbetet (Gustavsson 2008) har 
jag identifierat tre huvudsakliga drivkrafter för ett lokalt klimatarbete. 
För det första finns ett engagemang i miljö- och klimatfrågor där en-
skilda personer, vi kallar dem ofta eldsjälar, ofta har stor betydelse för 
att dessa frågor lyfts på den politiska agendan. För det andra är det 
ekonomiska intresset en viktig drivkraft. Det inkluderar både de bespa-
ringar som en minskad energianvändning leder till och de positiva ef-
fekterna av nya arbetstillfällen som utvecklingen av grön teknik för-
väntas leda till. För det tredje finns ett starkt symbolvärde i att skapa 
en bild av kommunen som framkantskommun baserat på ett fram-
gångsrikt miljö- och klimatarbete. 

I vilken grad kommunerna kan utnyttja dessa drivkrafter beror i 
sin tur på en rad olika omständigheter som geografisk kontext, ekono-
misk struktur, politiska styrkeförhållanden och tidigare miljöhistoria. 
Den nationella politiken, liksom EUs klimatpolitik har förväntningar 
på städer och kommuner att ta sin del av det globala klimatansvaret, 
förväntningar som många kommuner försöker leva upp till, men som 
också konkurrerar med andra ansvarsområden som är viktiga och nöd-
vändiga för kommunerna att uppfylla. Den svåraste uppgiften är 
kanske att prioritera rätt och finna lösningar som är såväl ekologiskt 
som ekonomiskt och socialt hållbara både på kort och lång sikt. 

 104



 
 
 
 
 
 
 
 

KLIMATARBETE I KOMMUNER… 

Referenser 
Aall, Carlo, Groven, Kyrre & Lindseth, Gard (2007) The Scope of 

Action for Local Climate Policy: The Case of Norway. I Global 
Environmental Politics, vol 7(2), s. 83–101. 

Actionaid (2009) SEKAB – Etanol till varje pris? Hur SEKABs bio-
bränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen. 
http://www.actionaid.se/files/SEKAB_Etanol_till_varje-pris.pdf 

Agyeman, Julian & Evans, Bob (2002) Local Action Moves the 
World? I Local Environment, vol 7(2), s. 117–118. 

BFR (2009a)Vad är BioFuel Region?  webbsida hämtad 2009-04-15 
från www.biofuelregion.se/vadar/index.cfm?open=vadar.  

BFR (2009b) Kärva tider även för BioFuel Region. Pressmeddelande 
från BioFuel Region 2009-04-01. Hämtat från BFRs webplats2009-
04-15. 

Bohm, Peter (2004) Den svenska klimatpolitikens kostnader och bety-
delse. Report No. A2004:003. Östersund: Institutet för tillväxtpoli-
tiska studer (ITPS). 

Bulkeley, Harriet & Betsill, Michele (2005) Cities and Climate 
Change. Urban Sustainability and Global Environmental Gover-
nance. London & New York: Routledge. 

Bulkeley, Harriet & Kern, Kristine (2004) Local Climate Change 
Policy in the United Kingdom and Germany. Discussion Paper SP 
IV 2004-103 Report No. Berlin: Social Science Research Center 
Berlin WZB. 

Bäcklund, Dan (1997) Hur staden fick sina muskler. Näringslivet efter 
1945. I Tedebrand, Lars-Göran (red), Sundsvalls historia del II. 
Sundsvall: Stadshistoriska Kommittén Sundsvalls kommun. 

Carlén, Björn (2004) BNP-effekter av svensk klimatpolitik - en jämfö-
relse. Rapport nr A2004:008. Östersund: Institutet för tillväxtpoli-
tiska studier (ITPS). 

Christoff, Peter (1996) Ecological Modernisation, Ecological Moder-
nities. I Environmental Politics, vol 5(3), s. 476–500. 

Coenen, Frans & Menkveldt, Marijke (2002) The role of local authori-
ties in a transition towards a climate-neutral society. I Marcel T.J. 
Kok, W.J.V. Vermeulen, A.P.C. Faaij & D. de Jager (Eds.), Global 
Warming and Social Innovation: the Challenge of a Climate Neu-
tral Society. London: Earthscan. 

 105 

http://www.actionaid.se/files/SEKAB_Etanol_till_varje-pris.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
KLIMATETS KRAV PÅ SAMHÄLLET 

Eckerberg, Katarina & Forsberg, Björn (1998) Implementing Agenda 
21 in Local Government: the Swedish experience. I Local Environ-
ment, vol 3(2), s. 333–348. 

Elander, Ingemar, Gustavsson, Eva, Granberg, Mikael & Montin, Stig 
(2003) Climate Change, Mitigation and Adaptaion. The local 
arena. Report Number 56: Örebro Universitet. 

Gibbs, David (2000) Ecological modernisation, regional economic 
development and regional development agencies. I Geoforum, vol 
31(1), s. 9–19. 

Gustavsson (2008) Mellan det lokala och det globala – klimat, kom-
muner, nätverk. Örebro Studies in Human Geography 2. Örebro 
universitet. 

Hajer, Maarten A. (1995) The Politics of Environmental Discourse. 
Ecological modernization and the Policy Process. Oxford: Claren-
don Press. 

Jänicke, Martin (2008) Ecological modernisation: new perspectives. I 
Journal of Cleaner Production, vol 16, s. 557–565. 

Langhelle, Oluf (2000) Why Ecological Modernization and Sustaina-
ble Development Should Not Be Conflated. I Journal of Environ-
mental Policy & Planning, vol 2, pp. 303–322. 

Lindseth, Gard (2004) The Cities for Climate Protection Campaign 
(CCPC) and the Framing of Local Climate Policy. I Local Envi-
ronment, vol 9(4), s. 325–336. 

Lindén, Anna-Lisa (2001) Allmänhetens miljöpåverkan: energi, mat, 
resor och socialt liv. Stockholm: Carlsson. 

Lundqvist, Lennart J. & Biel, Anders (2007) Coping with Climate 
Change: Sweden's Climate Strategy as a Case in Point. I Lundqvist, 
Lennart J. & Anders Biel (Eds.) From Kyoto to the town hall: 
making international and national climate policy work at the local 
level . London: Earthscan. 

Miljömålsrådet (2008). Kommunerna och miljömålsarbetet  webbsida 
hämtad 2008-06-28, från  
www.miljomal.nu/vem_gor_vad/kommunerna.php. 

Mittnytt (2009) Övik ger nya miljoner till Sekab. Inslag i SVT Mittnytt 
den23 februari 2009. 

Montin, Stig (2007) Kommunerna och klimatpolitiken - ett exempel på 
tredje generationens politikområden. I Statsvetenskaplig tidskrift, 
vol 109(1), s. 37–57. 

Naturvårdsverket (2008) Effekter av investeringsprogrammen LIP och 
Klimp. Regeringsuppdrag juni 2008. Rapport 5861.  

 106

www.miljomal.nu/vem_gor_vad/kommunerna.php


 
 
 
 
 
 
 
 

KLIMATARBETE I KOMMUNER… 

 107 

Prop. 2000/01:130 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier. 
Prop. 2004/05:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag. 
Prop. 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008. 
Prop. 2008/09: 162 En sammanhållet klimat- och energipolitik – Kli-

mat. 
SIKA (2007) RES 2004-2006 Den Nationella resvaneundersökningen. 

SIKA Statistik. Kommunikationsmönster. 2007:19. 
SKL (2007) Klimatarbetet i kommuner, landsting och regioner. Stock-

holm: Sveriges Kommuner och Landsting. 
SKL (2004) Kommungruppsindelning fr.o.m. 1 januari 2005. Sveriges 

Kommuner och Landsting.  webbsida hämtad 2009-04-15 från 
http://www.skl.se/artikel.asp?C=3305&A=1124. 

SNF (2008) Klimatindex för kommuner 2007: Svenska Naturskydds-
föreningen. 

SOU 1990:102. Rent till 2000: slutbetänkande. 
SOU 2007:60 Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjlighe-

ter. Miljödepartementet. 
SPI (2009a) Lågkonjunkturen slår nu igenom på transporterna. Press-

meddelande från Svenska Petroleuminstitutet den 18 mars 2009. 
SPI (2009b) Försäljningen av E85 och bensin fortsätter att sjunka. 

Pressmeddelande från Svenska Petroleuminstitutet den 23 februari 
2009. 

Storbjörk, Sofie, 2006, Klimatanpassning i Sverige – Drivkrafter och 
utmaningar för riskhantering och fysisk planering. CSPR Report 
06:02. Centrum för klimatpolitisk forskning, Norrköping.’ 

Sundsvalls kommun (1997) Energiplan för Sundsvall.  
Sundsvalls kommun (2004) Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls 

kommun. 
Uggla, Ylva & Lidskog, Rolf (2006) Att planera för en osäker framtid. 

Kommuners arbete inför hotet om ett förändrat klimat. Örebro: 
Centre for Urban and Regional Studies, Örebro University. Report 
No. 60. 

Västernorrlands län (2005) Vision Västernorrland 2010. Strategi för en 
hållbar regional utveckling. 

http://www.skl.se/artikel.asp?C=3305&A=1124


 



Kommunikation och komplexa frågors 
hantering i en differentierad förvaltning 
Madelaine Johansson 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och därmed den 
högst prioriterade miljöfrågan.1 

Det är numer ingen som i större utsträckning ifrågasätter om vi kan 
förvänta oss förändringar i klimatet, det som kan ifrågasättas är snarare 
till vilken grad och omfattning denna förändring kommer att visa sig.2 
Sett i ett kommunikationsperspektiv har klimatförändringarna skapat 
uppmärksamhet genom att samhället alarmerats av att föreligger ett 
problem.3 Alarmen har gett resonans i det politiska systemet som gett 
frågan högsta prioritet (bland miljöfrågorna). Som de flesta miljöfrå-
gor är klimatfrågorna komplexa och beskrivs ofta som tvärsektoriella, 
vilket gör dem besvärliga att hantera. Begränsningar när det gäller 
möjligheterna till kommunikation och hantering av komplexa och 
svåra frågor i samhället kan visa sig på olika sätt, min avsikt med 
denna text är att peka på möjliga utmaningar vad gäller förutsätt-
ningar för hantering av komplexa frågor, som klimatfrågor, i den 
svenska administrationen. 

Jag kommer till stor del utgå från en studie som avslutades 2008 
och som behandlar de kommunikativa villkoren i det svenska miljö-
målsarbetet, vilket har flera gemensamma nämnare med klimatanpass-
ningsfrågor. Båda fälten är relativt nya på den politiska arenan. De 
svenska nationella miljömålen antogs av en enig riksdag 1999 och det 
blev sedan miljömålsadministrationen som fick i uppgift att omsätta 
dem i praktiken.4 Även frågor kring hantering och anpassning i 
samhället inför förväntade effekter av klimatförändringarna kan be-
                                                 
1  Prop. 2008/09:162  En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat. 
2  Adger et al 2009,  EEA 2005, Giddens 2009. 
3  Luhmann 1989. 
4  Johansson 2008. 
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traktas som förhållandevis nya.5 De klimateffekter som kan förväntas i 
framtiden berör i hög grad de svenska nationella miljökvalitetsmålen. 
För att bekämpa klimatförändringar och dess effekter på samhället 
inriktas strategier mot mitigering (utsläppssänkningar) och anpass-
ning.6 Oavsett vilken inriktning som är i fokus kräver åtgärderna bety-
dande förändringar i samhället och dess organisationer. I denna text 
kommer jag dock främst att relatera miljömålsarbetet till klimatan-
passningsarbetet. 

Jag tar avstamp i en systemteoretisk beskrivning av samhället som 
uppdelat i olika former av kommunikativa system som skapats utefter 
olika funktioner. Det kan gälla övergripande system som det politiska, 
det ekonomiska, det juridiska eller det vetenskapliga vilka fungerar 
och kommunicerar utifrån systemspecifika koder och logiker. En an-
nan form av sociala system är organisationer vilka är skapade för att 
ansvara för olika områden, uppnå särskilda mål och som tillkommit 
genom beslut (men även kommunicerar genom beslut). Sett i ett soci-
alt systemteoretiskt perspektiv är myndigheter, såväl som olika avdel-
ningar och enheter inom myndigheter, en form av funktionssystem. 
Det innebär att de utgör en enhet som ska fullgöra en funktion för att 
ett övergripande system ska kunna fungera.7  

De miljöproblem som uppstår som effekter av olika samhällsakti-
viteter måste hanteras inom samma samhälle. Det är alltså samma or-
ganisationer och institutioner som orsakat problemen som måste för-
ändra sin verksamhet utifrån nya krav och förutsättningar för att för-
bättra möjligheterna till ett hållbart samhälle.8 En svårighet när det 
gäller miljöfrågor, som klimatproblematiken, är de omgärdas av 
många osäkra faktorer. Det är sällan en självklarhet vad som kan 
förväntas vara de mest effektiva insatserna för att åtgärda problemen. 
Även om det ofta sägs att exempelvis beslutsprocesser tar lång tid är 
naturliga processer än mer långsamma, vilket innebär att det är svårt 
att bedöma vilka effekter som olika åtgärder egentligen ger i miljön. 
Hanteringen av klimatfrågor har ett starkt internationellt beroende med 
grund i de globala och transnationella miljöproblemens karaktär.  

Under åren har det miljöpolitiska området har utvecklats och inne-
fattar numer ett differentierat fält, dvs. det är uppdelat och specialise-

                                                 
5  EEA 2005. 
6  Füssel och Klein 2006. 
7  Luhmann 1995, Johansson 2008. 
8  Jönhill 1997. 

110 



 
 
 
 
 
 
 
 

KOMMUNIKATION OCH KOMPLEXA FRÅGORS HANTERING… 

rat, bestående av många olika underområden och styrstrategier. När 
det gäller hanteringen av de komplexa miljöpolitiska frågeområdena är 
det är inte längre miljösektorn ensam som kan eller ska ansvara för 
genomförandet av miljöpolitiken, aktörer inom alla samhällssektorer 
måste medverka aktivt. Frågor om klimatanpassningsfrågor exempel-
vis definieras i många sammanhang som tvärsektoriella. Det innebär 
att vi måste sätta ett ökat fokus på mötet mellan olika sektorsintressen, 
vilket i sin tur innebär att kommunikationsaspekter bli viktiga att fun-
dera över. 

Integrering av frågor i existerande strukturer 
Organisationer kan definieras på olika sätt, men en vanlig definition är 
organisationen som en social enhet vilken är sammansatt för att uppnå 
gemensamma mål. Genom att samordna verksamheten kan en organi-
sationsstruktur skapas, vilken sedan vägleder organisationen i dess 
relationer, både internt och externt. Avgörande för om en grupp kan 
definieras som en organisation är alltså att det finns gemensamma mål, 
men även procedurer och riktlinjer utarbetade för att samordna grup-
pens verksamhet för att nå målen.9  Vårt moderna samhälle är uppdelat 
i olika sektorer och organisationer med uppgift att sköta de områden 
som de har särskild kompetens för. När dessa organisationer ska han-
tera komplexa och tvärsektoriella frågor ställs de inför nya utmaningar. 
Med dagens alltmer komplexa frågor, som exempelvis miljö- och kli-
matfrågor, kan enskilda system eller enheter inte längre arbeta utifrån 
traditionella uppdelningar vilket skapar en del problem när nya beslut 
av mer komplex och sammansatt karaktär ska omsättas i praktiken. 
Det krävs nytänkande och nya vägar för kommunikation vilket inte är 
en friktionsfri process har det visat sig. Olika myndigheter har tillsatts 
med ansvar för särskilda frågeområden och inom myndigheterna har 
sedan olika avdelningar och enheter skapats med sina egna specialom-
råden. Gamla besluts- och kommunikations- och organisationsstruktu-
rer fungerar inte optimalt vilket påvisats den studie av kommunikativa 
villkor i det svenska miljömålsarbetet jag beskrivit ovan10. Sedan mit-
ten av 1900-talet har det även skett en utveckling mot ökad professio-
nalisering vilken har bidragit till ytterligare uppdelningar och speciali-
seringar inom olika yrkesgrupper.11 Den offentliga verksamheten med 
                                                 
9  Miller 2006, Jacobsen och Thorsvik 2002. 
10  Johansson 2008. 
11  Dellgran och Höjer 2000. 
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dess organisationer kan alltmer liknas vid ett komplext nätverk bestå-
ende av en mångfald av värderingar, aktörer, beslut, intressen och re-
surser.12  

Ser vi organisationer som sociala system är en viktig utgångspunkt 
att det är fråga om självreferentiella system, vilket innebär att 
systemen har sin egen specifika kommunikationslogik som återkopplar 
till organisationernas egna mål och beslut. Denna självreferens 
upprätthålls genom att systemen kan alltid kan upprätthålla en 
beskrivning av sig själva som sedan fungerar som en vägledning i 
kommunikationen och bearbetningen av observationer av vad som 
händer inom såväl som utanför organisations gränser. Betydelsefullt 
för en organisation är dess uppgifter och personal. Varje organisations 
gränser skapas utifrån de beslut som berör organisationen och dess 
medlemmar och organisationen styrs av någon form av program som 
behandlar vilka ämnen och frågor som kan kommuniceras eller tas 
beslut om13.  

Ansvar och ledning 
Grundläggande för verksamhet inom organisationer är att det finn en beskriv-
ning av arbetsfördelning och att det finns några som bestämmer14. 

En utmaning när det gällt miljömålsarbetet är enligt de erfarenheter 
som uttalats att förtydliga roller och ansvar. Flera tjänstemän efterfrå-
gar en beskrivning av drivningsansvar och ansvar för samordning. 
Även om regeringen i sina miljömålspropositioner anger hur ansvaret 
ska fördelas visar det sig i praktiken att arbetet pågår parallellt med 
äldre målsystem och att arbetet kommit igång i varierande omfattning i 
olika delar av landet. Det beskrivs som viktigt att kommunikation sker 
kontinuerligt med kommuner, då det är där det praktiska arbetet ska 
genomföras15.  

I Klimat och sårbarhetsutredningen16 föreslås en ansvarsfördelning 
när det gäller klimatanpassningsarbetet. Ansvaret för anpassning till ett 
förändrat klimat fördelas mellan enskilda, kommuner och staten. 
Länsstyrelserna tilldelas en central roll och ska ansvara för samordning 

                                                 
12  Laegreid och Roness 1999. 
13  Luhmann 1995, Jönhill 1997, Åkerstrøm Andersen 2003. 
14  Holmblad Brunsson 2002. 
15  Johansson 2008. 
16  SOU 2007:60. 
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gentemot kommuner men även näringsliv och andra regionala 
sektorsmyndigheter. I utredningen föreslås även att det ska utföras 
regionala analyser som sedan kan ligga till grund för planering. ”En 
särskild klimatanpassningsdelegation bör inrättas i varje län med 
uppgift att stödja kommunernas insatser, bidra till kunskapsförsörj-
ningen, sammanfatta, tillhandahålla, tolka och vidareförmedla infor-
mation samt samordna, driva på och följa upp arbetet”.17 I utred-
ningen presenteras ett förslag till ansvarfördelning mellan olika 
myndigheter. Räddningsverket, SMHI, Naturvårdsverket, SGI och 
Boverket förslås få ett ”uttalat ansvar att bistå länsstyrelserna i deras 
arbete med klimatanpassning”. 18 
I Miljömålsarbetet, i likhet med klimatanpassningsarbetet, är flera 
centrala myndigheter involverade vilket kräver myndighetsövergri-
pande kommunikation som det inte alltid finns utarbetade vägar för. 
Det beskrevs av tjänstemännen med miljömålsansvar som viktigt att 
det finns en kontinuitet när det gäller personal för att underlätta kom-
munikationen mellan myndigheter. Det är effektivare att diskutera med 
någon som man känner och som är insatt i frågan19.  

Det beskrevs också som viktigt att hitta former för att kommuni-
cera att ansvar för ex. miljömålsarbetet inte ligger på en samordnare, 
utan åtgärder ska genomföras i alla olika enheter och sektorer för att 
sedan sammanställas. När det gäller miljömålsarbetet har det alltså 
visat sig svårt att få gehör för frågorna i lika hög grad inom organisa-
tionen som ut mot omvärlden. En central fråga är hur övergripande 
frågeområden kan hanteras och kommuniceras i specialiserade organi-
sationer. När det gäller miljömålsarbetet har det visat sig svårt inte-
grera frågorna i organisationen. Det har visat sig att miljömålsarbetet 
blir en fråga för utsedda myndigheter och tjänstemän snarare än en 
fråga som involverar alla samhällssektorer.20 Kanske kan klimatan-
passningsprocessen gynnas av den i många fall mer påtagligt berör 
olika sektorer?  

                                                 
17  Ibid s. 664. 
18  SOU 2007:60 s. 664. 
19  Johansson 2008. 
20  Ibid. 
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Tabell 1. Förslag till ansvarsfördelning enligt SOU 2007:60. 
Myndighet Ansvarsområde 
SMHI Ansvar för kunskapsförsörjning 

om klimatförändringar, myndig-
heten bör skapa en förstärkt in-
formationsfunktion i förhållande 
till olika grupper och då särskilt 
kommuner, sektorsmyndigheter 
och länsstyrelser 

Naturvårdsverket Ansvar för en samlad nationell 
och internationell uppföljning och 
rapportering av klimatanpass-
ningsarbetet 

Post- och telestyrelsen Ett förtydligat ansvar för att sä-
kerställa telenätens robusthet mot 
klimatförändringar och extrema 
väderhändelser 

Energimarknadsinspektionen Ett förtydligat ansvar för att sä-
kerställa att regionala och lokala 
elnät är robusta mot klimatför-
ändringar och extrema väderhän-
delser 

Livsmedelsverket Samordningsansvar för dricks-
vattenfrågor på nationell nivå, 
vilket inkluderar informationsin-
satser, identifiering av forsknings- 
och utvecklingsbehov, behov av 
kontroll av råvatten etc. 

SGI Ansvar för att bistå kommuner 
och länsstyrelser i den kommu-
nala planeringsprocessen i frågor 
om ras, skred och erosion samt 
ansvar för en reglerad jourverk-
samhet avseende akut inträffade 
eller befarade händelser (myndig-
heten föreslås få ökade resurser 
för de föreslagna uppgifterna) 
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Ägarskap och rådighet 
En viktig aspekt när det gäller styrning av organisationer är att de som 
ska tillämpa beslut känner ägarskap till frågorna. När det gäller miljö-
frågor är det dessutom av stor vikt att reda ut vad som egentligen är 
problemet, det kan gälla på vilket sätt frågan blivit ett miljöproblem, 
men även vem som är problemägare.21 Ägarskap handlar om indivi-
ders, men även organisationers enligt min mening, möjlighet att på-
verka exempelvis planeringsprocesser.22 Möjligheter att påverka 
processer kan även handla om vad jag vill kalla rådighet, dvs. möjlig-
heter och villkor för att åtgärda problem och uppgifter man blivit till-
delad.23  

I miljömålsarbetet beskrivs i flera fall en brist på ägarskap i mål-
formuleringsprocessen då de nationella miljökvalitetsmålen är formu-
lerade centralt för att sedan omsättas på regional och lokal nivå. Det 
finns en fara i att mål och åtgärdsplaner inte uppfattas som legitima 
och blir accepterade om de inte föregåtts av en process präglad av 
ägarskap. Ett problem som diskuterade av tjänstemännen med miljö-
målsansvar var svårigheter med att i ett tidigt skede involveras i plane-
ringsprocesser. Många gånger blir tjänstemän från miljösektorn tillfrå-
gade när mycket av innehållet i planer och program redan är fast-
slagna24. 

När det gäller miljömålsarbetet beskrevs hur bristande tilldelning 
av resurser gör att det proaktiva arbetet blir lidande, man gör det man i 
första hand är ålagd att göra. I Klimat och sårbarhetsutredingen (SOU 
2007:60) anges att utökade arbetsuppgifter när det gäller klimatan-
passning ska ske inom rådande budget, vilket kan komma att visa sig 
problematisk om vi ser till erfarenheterna från miljömålsarbetet, det är 
svårt att skapa utrymme i en trängd budget och arbetssituation. När det 
gäller ekonomiska frågor finns det en brist på ägarskap då resurser 
tilldelas myndigheter, utifrån det politiska systemets beslut, som där-
med har begränsade möjligheter att styra tillgången på resurser. Till-
delning av resurser kan i många fall även bli en barriär när det gäller 
förutsättningarna för kommunikation.25 

                                                 
21  Vedung 1998. 
22  Lachapelle och McCool 2005. 
23  Johansson 2008. 
24  Ibid. 
25  Ibid. 
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Rådighet kan också ha att göra med osäkerhetsaspekter vilka kan 
ta sig olika former. Det kan gälla hur naturliga system kommer att rea-
gera framgent, men även hur det politiska systemet kommunicerar. 
När det gäller miljömålsarbetet beskriver tjänstemännen hur man ser 
det som positivt att det råder en politisk enighet kring de svenska na-
tionella miljökvalitetsmålen eftersom berörda aktörer kan förvänta sig 
stabilitet och kontinuitet när det gäller inriktningen på miljöpolitiken. 
Å andra sidan fattas många beslut på internationell nivå vilket innebär 
en brist på rådighet och ägarskap i beslutsprocesserna.26 

Mål och intressekonflikter 
Målkonflikter uppstår ofta när beslut ska omsättas i praktiken, och 
innebär att ett mål bara kan uppnås på bekostnad av ett annat. Många 
gånger måste beslut tas utan att det finns ett givet alternativ, vilket 
innebär att en prioritering måste ske. Miljöfrågor, likaväl som klimat-
anpassningsfrågor, är inte de enda frågor som ska hanteras i kommu-
ner och länsstyrelser. Enligt en enkät genomförd 2008 förekommer det 
att politiska och ekonomiska förhållanden gör att klimatanpassning 
inte prioriteras.27  

En form av målkonflikter är de som Wandén (1997) definierar 
som procedurella. Procedurella målkonflikter uppstår när beslutade 
mål ska omsättas i handling. Problematiken kan enligt min mening ses 
som generell när beslut ska omsättas till praktik. Motstridiga uppfatt-
ningar om hur besluten ska genomföras ligger till grund för konflikten. 
Staten har generellt sett tre grundläggande former av styrmedel till sitt 
förfogande: ekonomiska styrmedel, lagstiftning och regleringar samt 
information.28 De procedurella konflikterna eller intressemotsättning-
arna uppstår när beslut ska fattas om lämpligt styrmedel. Anser man att 
marknaden ska styra är det ekonomiska styrmedel som är rätt strategi 
medan lagstiftning kan anses störa processen. Är man mer kritisk mot 
marknadsreglering lagstiftning och tydlig statlig reglering vara att fö-
redra. En tredje strategi är att lita till de enskilda medborgarnas för-
nuftig, att de agerar rationellt och handlar miljömässigt klokt bara de 
får tillräckligt bra information. I det senare fallet kan lagar och statlig 
reglering uppfattas som hindrande för den enskilda individens hand-

                                                 
26  Ibid. 
27  Naturvårdsverket 2008. 
28  Vedung 1998. 
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lingsutrymme.29  Procedurella målkonflikter är enligt min mening vik-
tiga att beakta när styrmedel ska introduceras för att åtgärda klimatfrå-
gorna, för att skapa mesta möjliga legitimitet för besluten. 

Avslutande reflektioner 
För att information ska kunna kommuniceras i de olika sociala syste-
men krävs att den skapar resonans, dvs. att den uppfattas som relevant 
och meningsfull i funktionssystemet. Det blir därmed centralt att fun-
dera över hur informationen formuleras för att den överhuvudtaget ska 
kommuniceras i alla olika sektorer och organisationer i vårt samhälle. 
En viktig aspekt sett från ett socialt systemteoretiskt perspektiv är att 
systemen i sig inte kommunicerar med varandra, det är det bara perso-
ner som gör. Det som kommuniceras exempelvis inom olika organisa-
tioner sker i form av beslut om fortsatt agerande i olika frågor. Infor-
mation når organisationer från omvärlden om nödvändiga åtgärder, 
men det är alltid systemspecifikt hur den kommuniceras vidare i orga-
nisationen. En fråga kan exempelvis avfärdas med argumentet att ”det 
är inte vårt bord”.  

Ett sätt att skapa vägar för information och kommunikation är att 
arrangera möten och sammankomster med berörda aktörer. Genom-
förda på ett konstruktivt sätt, där personer får möjlighet att föra en di-
alog, kan möten ge möjlighet för utbyte av kunskap och information. 
Erfarenheter från miljömålsarbetet indikerar dock att möten i många 
fall till stor del var schemalagda med föredrag och därmed minskade 
utrymmet för kommunikation och utbyte mellan mötesdeltagare. Ef-
terhand har dock mötesformerna utvecklats och utrymme för kommu-
nikation har utökats. Det framkom i studien av de kommunikativa vill-
koren i miljömålsarbetet att möten måste uppfattas som meningsfulla, 
det som avhandlas måste kunna kommuniceras vidare i olika organi-
sationer. Det är av stor vikt att fundera över vem som är mottagare av 
information och hur den ska kommuniceras vidare i organisationer och 
system, dvs. ”Hur kommunicerar andra?”  

                                                 
29  Wandén 1997. 
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Klimatanpassning och den fysiska 
planeringens utmaningar1 
Sofie Storbjörk 

Oavsett vilka åtaganden som görs i Kyotoprocessen och hur stora re-
duceringar i utsläpp av växthusgaser som faktiskt sker världen över så 
väntas förändringar i vårt klimat. Den senaste tiden har också flera 
studier pekat på att läget förmodligen är än mer allvarligt än exempel-
vis den senaste IPCC-rapporten från 2007 gav uttryck för, vilket gör 
vårt agerande idag för att åstadkomma ökad klimathänsyn än mer be-
tydelsefullt. Numera innehåller klimatpolitiken ett fokus både på ut-
släppsminskningar – mitigering – och på samhällets förmåga att han-
tera konsekvenserna av ett förändrat klimat – anpassning. Mitigering 
och anpassning ses som komplementära snarare än konkurrerande 
strategier. Samtidigt har merparten av det svenska klimatarbetet till 
dags dato fokuserats på att åstadkomma minskade utsläpp medan an-
passningsfrågan är relativt ny på den politiska dagordningen i Sverige. 
När det gäller klimatrisker visade den svenska klimat- och sårbarhets-
utredningen att klimatförändringen medför såväl temperaturhöjningar, 
ökad nederbörd och stigande havsnivå. Ökade höga flöden (s.k. 100-
årsflöden) väntas bland annat leda till ökade risker för översvämningar 
samt ras- och skred i olika delar av landet. I sin bredd väntas klimat-
förändringen ge konsekvenser för i stort sett samtliga sektorer i sam-
hället samt kräva åtgärder av politiker, myndigheter, forskare, företag, 
ideella organisationer, privata aktörer och enskilda medborgare (SOU 
2007:60).  

Samhällets förmåga att möta klimatförändringarna varierar samti-
digt starkt. Anpassningskapacitet handlar specifikt om hur länder, re-
gioner, kommuner osv. är rustade för att hantera klimatförändringens 

                                                 
1  En text med liknande innehåll har även publicerats i Tora Friberg och Sabrina 

Thelander (2009), “Samtal pågår... från forskare till politiker och tjänstemän i 
kommuner” i CKS rapport 2010:1  

 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-56434 (2010-05-30). 
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konsekvenser, dvs. deras möjlighet att svara på förändringar och initi-
era åtgärder. Enligt IPCC definieras anpassningskapacitet som: 

…the ability of a system to adjust to climate change (including climate vari-
ability and extremes) to moderate potential damages, to take advantage of op-
portunities, or to cope with the consequences (IPCC 2007, p 21) 

Anpassningskapacitet bedöms vidare vara beroende av en mängd olika 
faktorer som socioekonomi, hälsa, ekonomisk stabilitet, institutionella 
aspekter, biogeofysiska förutsättningar, kunskap och information, so-
cial stabilitet/civilsamhällets nätverk, individuella resurser, allmänhe-
tens uppfattningar om klimatförändringen, tekniska alternativ och risk-
spridningsmekanismer vilka på olika sätt påverkar vår möjlighet att 
anpassa oss till såväl dagens klimatvariationer som till framtida kli-
matförändringar (Smit och Wandel 2006, Wall och Marzall 2006). I 
aggregerade jämförelser som görs mellan länders anpassningskapacitet 
antas Sverige och övriga nordiska länder ha en relativt hög förmåga att 
svara mot klimatförändringens konsekvenser. Å andra sidan visar erfa-
renheterna av de senaste årens extrema väderhändelser såsom över-
svämningar och stormar i olika delar av landet klara begränsningar i 
samhällets beredskap och robusthet ur ett klimatperspektiv. Klimatan-
passning riktar i praktiken fokus på betydelsen av den lokala kontexten 
och på vilken roll städer och kommuner spelar för att åstadkomma en 
mer klimatmedveten planering och beslutsfattande. Forskningen har 
visat att integrering av klimathänsyn i samhällsplaneringen i syfte att 
söka förebygga framtida problem genom att ”tänka efter före” ger så-
väl större frihetsgrader som ökad kostnadseffektivitet än ett mer av-
vaktande och reaktivt angreppssätt. 

Syftet med denna text är att diskutera några utmaningar som kli-
matfrågan medför för kommunernas – och i synnerhet den lokala fy-
siska planeringens – förmåga att anpassa sig till samtida klimatvaria-
tioner och framtida klimatförändringar. Mer specifikt riktas fokus på 1. 
ansvar, medvetenhet och handlingsutrymme, 2. organisatorisk sprid-
ning och tvärsektoriellt lärande, 3. prioriteringar och intressekonflikter, 
samt, slutligen, 4. vad anpassar man sig till? Sammantaget ger de skis-
serade temana viktiga ledtrådar kring vad som påverkar de svenska 
kommunernas anpassningskapacitet. Texten baseras på frågor som 
väckts genom kvalitativa fallstudier av svenska kommuners arbete 
med planering, riskhantering och klimatanpassning (för vidare analy-
ser se exempelvis Storbjörk 2006, 2007 samt 2009a och b).  

De tre kommunerna har alla en lång historik av utsatthet för 
klimatrelaterade risker. I två kommuner är den stora frågan över-
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svämningsrisker, i den tredje stranderosion. Två av kommunerna är 
lokaliserade i södra Sverige och en norr om Dalälven, två kommuner 
är medelstora och en är liten. Två är kustkommuner och en är 
inlandskommun. Det empiriska materialet utgörs dels av sammanlagt 
17 individuella intervjuer med tjänstemän och politiker i nyckel-
positioner på lokal och regional nivå, dels av insamlade kommunala 
och regionala dokument (policies, strategier, utredningsunderlag osv.). 
Vidare har 7 intervjuer genomförts med representanter för nationella 
myndigheter som på olika sätt har ansvar för planering, riskhantering 
och klimatfrågor. Jag har valt att i texten lyfta fram ett ganska stort 
antal citat från framför allt tjänstemän som jobbar med riskhantering, 
planering och klimat eftersom jag tycker att de sätter fingret på många 
av de knäckfrågor som det praktiska arbetet med klimatanpassning kan 
innebära på kommunal nivå. 

Ansvar, medvetenhet och handlingsutrymme  
De svenska kommunerna har genom sitt planmonopol och utpekade 
ansvar för riskhantering en viktig roll att spela i klimatanpassningen. 
Kommunerna möjlighet att agera är samtidigt avhängig förmågan att 
bygga upp medvetenhet samt avsätta resurser och aktivt prioritera kli-
mathänsyn i planering och beslutsfattande vilket i sin tur bland annat 
är beroende av nyckelaktörer med vilja, engagemang, mandat och 
kompetens. Politikernas nyckelroll betonas ofta i den internationella 
forskningen, inte minst genom behovet av ett ökat strategiskt besluts-
fattande och ett tydligt budgetutrymme för klimatfrågorna. I praktiken 
är kommunala aktörer ofta överarbetade med begränsade personella 
och ekonomiska resurser samtidigt som ansvarsförhållanden inte alltid 
är klart definierade eller genomskinliga. Även om de senaste årens 
klimatdebatt ökat medvetenheten om klimatförändringarnas samhälle-
liga konsekvenser så har anpassningsfrågorna generellt inte haft 
samma tyngd på den kommunala agendan som mitigeringsfrågorna. 
Som en representant för en central myndighet uttrycker saken: 

Det ligger ju tickande miljö- och säkerhetsbomber i detta som alla är med-
vetna om men som ingen orkar ta tag i eller lägga på det egna ansvaret. 

Vid en kartläggning av hanteringen av översvämningar, ras och skred i 
den kommunala planprocessen som genomfördes 2005 svarade 140 av 
landets 290 kommuner. Endast 36 kommuner uppgav att de i dåläget 
tog hänsyn till ett förändrat klimat i sitt planarbete. Av de 85 kommu-
ner som uppgav anledningen till att de inte beaktat klimatförändring-
arna betonades primärt att riskerna inte ansågs tillräckligt kända, att 
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underlaget för att bedöma situationen upplevdes som bristfälligt samt 
att resurser och kunskap för att ta itu med frågan saknades. Vidare 
uppgavs att klimatfrågan är relativt ny på agendan och att signalerna 
kring den inte varit tillräckligt tydliga från experter och myndigheter 
(Viehhauser et al. 2006). Även om betydligt fler kommuner idag 
uppger att de arbetar konkret med klimatanpassning (SKL 2009) så 
upplevs tydligt problemet med kunskapsunderlag, råd och riktlinjer 
som en begränsning för den praktiska klimatanpassningen. Särskilt 
bland de mindre kommunerna har det bedömts vara svårt att få till 
stånd tillräckliga krafttag. En tjänsteman från en av de medelstora 
fallstudiekommunerna ger sin syn: 

Man kan fråga sig om det finns tillräcklig kunskap om det här i varje kom-
mun. Hur ska exempelvis små kommuner kunna bygga upp kunskap runt det 
här? De har ju fullt sjå med att hålla näsan över vattnet och hantera det som 
finns. Det måste komma från mer centralt håll så inte varje kommun sitter och 
gissa och famlar i luften. 

Enligt denna tolkning torde många mindre kommuner vara benägna att 
vänta på nationella initiativ, riktlinjer och bidrag snarare än att själva 
ta sig an frågorna. Det kan samtidigt också vara lättare att driva frågor 
i en mindre kommun med färre och kortare beslutsvägar. En av kom-
munerna som ingått i denna studie är att betrakta som liten enligt 
SCB:s kommunindelning samtidigt som den är i yttersta framkant när 
det gäller initiativ, engagemang och kompetens inom sitt område. En 
bidragande orsak till detta syntes vara en lyckosam trojka bestående av 
en starkt drivande kommunal chefstjänsteman (med en mindre grupp 
tjänstemän i ryggen), en framstående och välrenommerad professor 
med ett intresse för att ge riskfrågor en tydligare roll på den svenska 
politiska dagordningen och en f.d. fastighetsmäklare som via lokala 
föreningar och genom en stigande telefonräkning bedriver en aktiv 
lobbyverksamhet gentemot myndigheter och beslutsfattare på olika 
samhällsnivåer. Utifrån sina olika arenor, mandat och resurser har 
sammantaget ett ökat lokalt handlingsutrymme möjliggjorts.  

Kommunernas ansvar för klimatanpassning och fysisk planering 
har vidare tydliggjorts sedan den 1 januari 2008. Numera framhålls i 
plan- och bygglagstiftningen vikten av att klimatförändringens konse-
kvenser beaktas i planprocessen. Risken för översvämningar och ero-
sion har härmed lagts till som kriterier vid lämplighetsprövning i över-
siktsplaner, detaljplaner och bygglovprövning. Förutom att betona 
kommunernas roll inom klimatanpassning och fysisk planering så pe-
kar Klimat- och sårbarhetsutredningen och den nya klimatpropositio-
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nen på behovet av en utökad och tydligare roll för landets länsstyrel-
ser, där förslaget bland annat har varit att en särskild klimatanpass-
ningsdelegation inrättas vid varje länsstyrelse. I nuläget har bl.a. Läns-
styrelserna i Mellansverige (en samverkan mellan Stockholm, Söder-
manland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland) 
tagit fram allmänna rekommendationer för hantering av översväm-
ningsrisker i fysisk planering (Ösam 2006) och Länsstyrelserna i 
Skåne och Blekinge kring stigande havsnivå och fysisk planering 
(Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge 2008). Fördelen är att länssty-
relsen kan anlägga ett regionalt perspektiv. Samtidigt har länsstyrelsen 
av tradition haft svårt att klampa in på kommunernas arena när det 
gäller fysisk planering. Under de intervjuer som genomförts i de tre 
fallstudiekommunerna pendlar kommunernas inställning mellan att å 
ena sidan efterfråga ett mer utvecklat regionalt stöd, och å andra sidan 
påpeka att länsstyrelsen och i förlängningen nationella myndigheter 
inte ska lägga sig i för mycket av den lokala planeringen. En repre-
sentant för en nationell myndighet ger sin syn: 

Kommunerna både efterfrågar riktlinjer och så gör de det inte. Det beror på 
vem du frågar för det är jäkligt känsligt med planmonopolet. Frågar du miljö-
folk så vill de ha strikta riktlinjer, helst en siffra. Men frågar du planfolket så 
ska det vara lite mer luddigt i kanten. Det skiljer sig också från kommun till 
kommun. 

Enligt en länsstyrelserepresentant som arbetat med rekommendationer 
för ökad klimathänsyn i fysisk planering är arbetet en ständig balans-
gång: 

Vi är inte mogna att sätta ner foten och säga ”det här ska ni planera efter”. Det 
är en avvägning mellan vår roll som tillsynsmyndighet och kommunernas 
planmonopol. Det måste vara en öppen process och dialog som leder fram till 
riktlinjer. 

Att hantera balansgången mellan det regionala och det lokala torde bli 
än mer angeläget med den nya roll som föreslagits för landets 
föreslagit för landets länsstyrelser. En tydlig process och dialog för att 
förändra invanda mönster och beteenden krävs också inom den 
kommunala administrationen. Av intervjuerna blir det tydligt att 
kommunala nyckelpersoner och eldsjälar kan vara både en möjlighet 
och en begränsning för den kommunala klimatanpassningen, med 
tanke på möjligheten att skapa en organisatorisk spridning. 
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Organisatorisk spridning och tvärsektoriellt lärande  
Klimatfrågans tvärsektoriella karaktär ställer höga krav på arenor, pro-
cedurer och strukturer för samordning och lärande över sektorsgränser. 
Att tala i termer av ett tvärsektoriellt och integrerat lärande må vara 
självklart i teorin men kräver i praktiken ett kontinuerligt och syste-
matiskt angreppssätt som inte stannar vid enstaka paradprojekt och 
personligt lärande hos ett fåtal nyckelaktörer. Vidare behöver eventuell 
rivalitet och motsättningar mellan professionella kulturer, traditioner 
och kunskapsanspråk överbryggas. Den inblandning som krävs av 
olika aktörer och sektorer på kommunal nivå för att nå ett reflexivt och 
tvärsektoriellt lärande samt en mer systematisk integrering av klimat-
hänsyn har samtidigt varit svår att uppnå i praktiken. I samtliga tre 
kommuner ses klimatriskerna som primärt länkade till säkerhetssam-
ordnare, räddningstjänst och/eller den tekniska förvaltningen där nog 
så tydliga processer av lärande och kunskapsuppbyggnad äger rum för 
riskhantering och anpassning, i två av fallen framför allt till samtida 
klimatvariationer och, i det tredje, även till framtida klimatföränd-
ringar. Samtidigt finns en bristande spridning och interaktion med öv-
riga förvaltningar. En tjänsteman från en kommun där detta är särskilt 
tydligt ger sin bild: 

I och med att det har varit ”a one man show” så har kunskaperna om det här 
inte blivit tillräckligt spridda. Frågan ligger ju på tekniksidan och det är ju 
också lite galet. Den borde ju ligga på plan och miljö. Det måste vara ett na-
turligt sätt att tänka inte bara för ett litet gäng utan för alla. 

De vattentäta skott och den bristande insyn som identifierats mellan 
centrala förvaltningsenheter på kommunal nivå framkommer med flera 
exempel i intervjuerna. Ett sådant är följande citat, där en kommunal 
tjänsteman berättar om ett möte som hållits mellan länsstyrelsen och 
ett flertal kommuner i regionen där den bristande interna kommunika-
tionen om klimatrisker blev tydlig: 

Länsstyrelsen hade listat områden för utredning i kommunerna och pekade 
speciellt ut ett område som i översiktsplaneringen angetts som utredningsom-
råde. Vid höjda havsnivåer finns det risk att grundvattnet stiger och just i det 
här området som är en mosse kan det bli ett stort problem. Han på länsstyrel-
sen sa mer i förbigående att ”detta är bara satt som utredningsområde så för-
modligen är det tänkt för friluftsliv”. Då viskade tjejen på plan som satt bred-
vid mig att ”Nej, det ska bli bostäder där”. Och då tycker man att här har vi 
arbetat med den här problematiken i 25 år och fortfarande sitter de och plane-
rar i ett sådant område. 
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Den begränsade interaktionen mellan förvaltningar tycks vara starkt 
kopplad till en traditionell bodelning mellan frågor och perspektiv där 
planerare har inte känt ägandeskap för riskfrågorna. De har istället 
setts som andras ansvar. Att olika kommunala tjänstemän värnar om 
sina respektive hjärtefrågor och professionella skötebarn komplicerar 
klimatanpassningen: 

Det är naturligtvis så att det man håller på med själv är det viktiga och kom-
mer sen någon annan och pratar om klimatförändringar så är det ju kanske in-
tressant men mitt problem med skalbaggar eller vad det nu kan vara är liksom 
viktigare, när det kommer till kritan. Det är väldigt tunga skepp att ändra kurs. 

Att söka åstadkomma ökad förståelse för perspektiv, tvärsektoriellt 
lärande och ett gemensamt ägande för klimatförändringarnas lokala 
konsekvenser blir med denna utgångspunkt en nyckelfråga. Ibland 
tycks den professionella integriteten hos olika tjänstemannagrupper 
liksom interna revirstrider komma i vägen för mer integrerade och 
tvärsektoriella perspektiv: 

Det är väldigt svårimplementerat i verkligheten när man står i sina kommu-
nala förvaltningar och fan ta den tekniska chef som talar om för plan eller 
miljö och hälsa vad de ska göra och tvärt om. Det krävs mer integrerade lös-
ningar men då blir det också besvärligare. Det kan verka enklare att lösa pro-
blemen själv än att blanda in alla andra /…/ som ska ha synpunkter på vad 
som ska göras och det är ju jävligt mänskligt att känna så. 

Att förändra inställning hos berörda aktörer kan således vara både en 
tids- och resurskrävande process där olika barriärer gör sig påminda. I 
vissa fall tycks förändringsbenägenheten vara mer beroende av viljan, 
öppenheten och personkemin mellan individuella tjänstemän: 

Det hänger mycket samman med vilka personer som sitter där. Vissa stadsar-
kitekter har vi haft ett nära samarbete med och i andra fall har det blivit mer 
konflikter. Det handlar egentligen mer om personer än organisationer. 

I en av fallstudiekommunerna har man nyligen antagit en gemensam 
policy som bygger på mer integrerande principer och där såväl tjäns-
temän som politiker har tvingats prata igenom och aktivt ta ställning 
till hur kommunen som helhet ser på och ska hantera, i detta fall kust-
zonen ur ett större helhetsperspektiv. Sen återstår att genomföra poli-
cyn i vardagens alla planer och beslut vilket – som flera intervjuperso-
ner vittnar om – väntas bli nog så knöligt: 

Det är viktigt att det inte bara blir ett dokument man känner sig nöjd med och 
lägger i hyllan. Det stora problemet sen blir ju att få in den i verksamheten 
och ha den som ledstjärna och där finns det kanske inte så stor beredskap. 
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Att anta ett gemensamt program eller policydokument kan vara en 
viktig början som dock måste följas av ett kontinuerligt genomförande, 
inte minst när det kommer till praktikens olika avvägningar där olika 
intressen, perspektiv och prioriteringar riskerar att kollidera. 

Prioriteringar och intressekonflikter  
Klimatanpassning besväras i praktiken av spänningar och konflikter 
mellan intressen, perspektiv och prioriteringar, vilket inte minst tren-
derna i samhällets lokalisering av bebyggelse och andra verksamheter 
till låglänta, strand- eller kustnära områden tydligt vittnar om. I de tre 
fallstudiekommunerna, som återkommande har varit utsatta för över-
svämningar och/eller erosion, är bilden bland planerare och politiker 
tydlig kring den strandnära bebyggelsens vara eller icke vara i utsatta 
lägen: 

Vi skulle aldrig släppa fram bebyggelse som kan komma i konflikt med de 
här nivåerna. De är liksom en självklar gräns. Jag tror inte att någon politiker 
skulle våga släppa fram något som ligger för lågt för vi har ju varit utsatta 
många gånger. 

Å andra sidan vittnar andra aktörer på lokal eller regional och nationell 
nivå om den ohållbara trenden att bygga i strandnära lägen vilket in-
verkar negativt på samhällets robusthet. Trycket på strandnära lokali-
sering bedöms öka vilket ger anledning att tro att de senaste årens allt 
mer uppmärksammade extrema väderhändelser och den intensiva kli-
matdebatt som ägt rum i media tycks ha en endast marginell inverkan 
på den konkreta planeringspraktiken. Tankesättet att närheten till vat-
ten gynnar kommunens attraktivitet och konkurrenskraft är fortsatt 
stark och i vissa kommuner framstår strandnära exploatering som en 
mycket medveten strategi för att öka den kommunala inflyttningen. I 
klimat och sårbarhetsutredningen visas till exempel att den procentu-
ella andelen av byggandet har ökat i kustzonen. Andelen hus som 
byggs inom 100 m från strand har mer än fördubblats från 1970-talet 
och denna strandnära bebyggelse upptar idag cirka 30 procent av Sve-
riges totala kuststräcka. Trycket uppges vara särskilt stort längs väst-
kusten, utmed Skånes kust, Blekinges södra kustområde samt kust- 
och skärgårdsområdet i Stockholmsregionen. Vidare pekas på trenden 
att restaurera och bebygga attraktiva hamnområden samt att strandnära 
fritidshus övergår till permanentboende (SOU 2007:60). I detta sam-
manhang är det lätt att förlora greppet om riskfrågorna. En fortsatt 
strandnära lokalisering i utsatta områden riskerar dock att öka den lo-
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kala sårbarheten och skapa ännu större behov av framtida riskhanter-
ingsåtgärder. En tjänsteman förtydligar: 

Människan har alltid drivits till vattnet vilket gör att vi då och då har svårt att 
hantera höga flöden. Vi måste få beslutsfattarna att förstå att vi inte ska bygga 
på mark där det finns en kartering som säger att det ofta står under vatten. Det 
är väldigt obra. När höga flöden kommer ska vi inte ha byggt en samhälls-
struktur så att vi måste sätta in stora resurser på att skydda det som vi har 
byggt på fel plats. 

Fasta installationer som invallningar för att hantera översvämningsris-
ker tycks genom historien ha haft som avgörande syfte att rättfärdiga 
ytterligare bebyggelse snarare än att mana till generell försiktighet 
(Bass och Etkin 2004). Känslan av säkerhet som skapas genom stor-
skaliga tekniska åtgärder kan öka benägenheten till fortsatt exploate-
ring i sårbara områden, när de inte kombineras med institutionella och 
beteendeorienterade förändringar. Ett bidragande problem tycks också 
vara att riskfrågornas prioritet åker berg- och dalbana på den kommu-
nala dagordningen. Riskhanteringen beskrivs av de inblandade som 
starkt händelsestyrd, från såväl politikernas som allmänhetens sida. 
Acceptans, förståelse och legitimitet för åtgärder bedöms vara stor i 
nära anslutning till extrema händelser för att sedan avta och ge plats 
för tvivel och tvekan. I en av kommunerna som arbetar med ett stor-
skaligt invallningsprojekt konstaterar tjänstemännen att: 

Strax efter det senaste högvattnet fanns en stor förståelse för de åtgärder som 
planerades från invånarna men det svalnar av. Nu hör man när man är ute på 
stan vissa som kommer fram och säger att det här skräckscenariot som kom-
munen målar upp det kommer nog aldrig att komma till stånd. Det är ju tillta-
get och de som har bott här länge tycker att det har aldrig inträffat. De köper 
det inte riktigt. 

Lokala protester kring vallarnas höjd och utbredning växer således 
efterhand som tiden går. Den lokala acceptansen för vad invånare ser 
som rimligt och inte är i stor utsträckning erfarenhetsbaserad och för-
ankrad i senaste upplevda nivåer för höga flöden snarare än i experter-
nas scenarier och forskning kring framtida flödesnivåer. Finns det 
dessutom en osäkerhet om riskerna är det lätt att hålla sig kvar i den. 
Den konflikt som finns inbyggd i de planerade åtgärderna gäller att 
antingen tillämpa en riskhantering baserad på försiktighetsprincipen 
där invallningen ökar säkerhetsmarginalerna eller att i möjligaste mån 
minska höjden och utbredningen på vallarna vilket leder till en bättre 
stadsmiljö med avseende på estetik, rekreation, utsikt och närhet till 
vatten. Balansakten mellan säkerhetstänkandet och närhet till vatten 
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gör exempelvis, som en tjänsteman påtalar, att kommunen i fråga 
”tänker två gånger” när åtgärderna görs: 

Vi tar ju tillvara på varje chans. Sitter du på en marklägenhet vid vattnet så 
betyder en några decimeter lägre vall framför ögonen rätt mycket för till-
gängligheten till vatten. 

Kompromisstänkandet blir centralt i praktiken. Inte någon av kommu-
nen väljer dock att tillämpa försiktighetsprincipen i meningen att man 
undviker att bygga i riskutsatta områden. Utgångspunkten är istället att 
vi kan räkna ut robusta säkerhetsnivåer och genom antingen fasta 
skydd eller tillfälliga mobila säkerhetskonstruktioner skydda kommu-
nen mot höga flöden. Synen på vad som är rimligt att anpassa sig till 
varierar samtidigt starkt i kommunerna.  

Vad anpassar man sig till? 
Klimat- och sårbarhetsutredningen fastslår att det planerings- och kun-
skapsunderlag som utgör grunden för översikts- och detaljplanering 
ofta är för bristfälligt och för otillgängligt för att kommunerna ska 
kunna ta hänsyn till klimatrisker (SOU 2007:60). I praktiken är den 
lokala klimatanpassning som sker i de tre fallstudiekommunerna bero-
ende av antaganden, bedömningar och tolkningar av vad som är till-
räckliga säkerhetsmarginaler. I praktiken varierar det vilka risker 
kommunen anpassar sig till: flöden som kommunen besväras av vart 
10:e år eller worst-case scenarier. Lokalt finns en tydligt upplevd osä-
kerhet om vilka nivåer man bör planera efter. I en av fallstudiekom-
munerna, där klimatanpassningsåtgärder görs med statsbidrag från 
Räddningstjänsten är utgångspunkten ett worst-case scenario som ta-
gits fram i samråd med nationella myndigheter. En av de ledande 
tjänstemännen ger sin bild av vad detta bygger på: 

Det är det absolut värsta vi kan tänka idag, all djävulskap på en gång. Det är 
SMHI:s forskares framtidsbild av klimatförändringar, högre medelvattenni-
våer, dimensionerande nederbörd, svåra förhållanden i vattendragets tillrin-
ningsområde med djup tjäle och snabb snösmältning. 

Samtidigt ingick inte framtida klimatförändringar ursprungligen i kal-
kylerna av detta worst-case, tvärtemot den lokala bilden (Rummukai-
nen et al. 2005). I en annan av kommunerna är grunden för de plane-
rade åtgärderna istället en lokal riskvärderingsprocess, byggd på erfa-
renhetsbaserad kunskap om flödesnivåer som brukar vara problema-
tiska men där man medvetet undvikit att räkna med mer extrema ni-
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våer. Den kommunala säkerhetssamordnaren förklarar kommunens 
utgångspunkt: 

Vi måste ju göra en riskbedömning och sen vad som är rätt och fel avgör ju 
framtiden. Vi kan inte garantera allt men bedömningen görs ju utifrån den er-
farenhet vi har om vad som brukar hända. Sen pratar man om att det ska regna 
mer, naturkatastrofer, växthuseffekten och vad vet jag men någonstans måste 
vi ju lägga oss på en siffra som vi tror på att vi kan hantera. Skulle vi börja 
titta efter ett naturkatastrofscenario då skulle vi ju inte våga göra någonting 
och så kan det ju heller inte vara. 

Det anses inte finnas vare sig politiskt eller folkligt stöd för att jobba 
med mer extrema framtidsscenarier. Klimatfrågan framstår som något 
som gör kommunens planerade åtgärder om möjligt än mer viktiga 
men inte som något som ställer krav på ytterligare eller skarpare åtgär-
der. Även om tjänstemännen uttrycker en tydlig medvetenhet om 
framtida klimatförändringar så anses lokala konsekvenser inte tydliga 
nog för att motivera åtgärder. Arbetet med riskhantering och planering 
av ny bebyggelse utgår istället i dagsläget från erfarenhetsbaserade och 
lokalt ”hanterbara” nivåer. Att invänta mer ”exakt” lokal kunskap kan 
samtidigt visa sig riskfyllt, vilket en tjänsteman för en nationell myn-
dighet förtydligar: 

Osäkerheter finns i precis allt. Man ska känna till under vilka förutsättningar 
man diskuterar saker men när det går till handling har det ingen betydelse för 
osäkerheten handlar ofta om en liten ”tuning” på en skala, trenden är den-
samma. Redan två grader är egentligen för mycket så det är egentligen oin-
tressant om det visar sig vara tre grader. Sen har vi alltid försiktighetsprinci-
pen att falla tillbaka på. 

Enligt denna ingång är kunskapen om klimatets förändring idag till-
räcklig för att starta viktiga tankeprocesser, förändrade prioriterings-
ordningar och ett ökat strategiskt agerande kring klimatfrågor för att 
möjliggöra att klimathänsyn integreras i praktisk planering och 
beslutsfattande på kommunal nivå. 

Att tänka efter före 
En mer robust hantering av kommunernas sårbarhet för klimatets för-
ändringar och en ökad anpassningskapacitet kräver att en ökad lokal 
medvetenhet om klimatproblemen omsätts i konkret planering och 
beslutsfattande. Såväl internationell som svensk forskning visar att det 
i praktiken krävs en kombination av nyckelaktörer med vilja, engage-
mang, mandat och kompetens att driva förändring och en organisato-
risk spridning över förvaltningsgränser där sektorskulturer, intressean-
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språk och revirstrider kan överbryggas till förmån för ett gemensamt 
ägande av riskfrågorna. Det räcker heller inte att anta en ny klimatpo-
licy, hur snygg och tvärsektoriellt välgenomtänkt den än må vara. Ett 
ökat hänsynstagande behöver genomsyra vardagens avvägningar där 
olika intressen, prioriteringar och perspektiv tenderar att kollidera, 
exempelvis i kompromissandet kring det klimatsäkra respektive det 
strandnära för att undvika att bygga samhällsstrukturer på fel plats och 
med otillräckliga säkerhetsmarginaler. Vidare krävs en kontinuitet i 
riskhanteringen som motverkar dagens händelsestyrda tendenser och 
en ökad samverkan mellan lokala, regionala och nationella myndighe-
ter och aktörer utifrån deras respektive erfarenheter och kompetens. 
Det handlar kort sagt om att tänka efter före och härmed skapa bättre 
förutsättningar för framtiden. 
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Fysisk planering, sårbarhet och 
klimatanpassning 
Oskar Wallgren 

Bakgrund 
Behovet av att låta klimatförändringarna påverka den fysiska plane-
ringen är uppenbart. Klimat- och sårbarhetsutredningen uppmärksam-
made en mängd framtida förändringar med direkt koppling till mark-
användning och bebyggelsens lokalisering. Redan införda ändringar i 
PBL ökar kraven på kommunerna att i planläggningen speciellt upp-
märksamma risken för olyckor, översvämningar och erosion. Troligen 
kommer i framtiden även risken för ras och skred specifikt pekas ut i 
lagstiftningen som faktorer att ta hänsyn till.  

Effekterna av klimatförändringarna kommer att slå olika över lan-
det. För vissa kommuner kommer förutsättningarna för existerande 
och tillkommande bebyggelse att fundamentalt förändras. Höjda havs-
ytenivåer kommer exempelvis att hota lågt liggande bebyggelse längs 
Skånes och Blekinges kuster. För andra kommuner kommer effekterna 
i huvudsak att vara indirekta, exempelvis genom att förändrade tjälför-
hållanden vintertid och en förlängd växtsäsong ger ändrade förutsätt-
ningar för skidturism eller för skogbruk. Dessa nya förutsättningar 
påverkar i sin tur sysselsättning och näringslivets struktur. 

I klimatpropositionen som lades fram i mars 2009 menar reger-
ingen att det, parallellt med förebyggande insatser för att minska kli-
matpåverkan, ”är viktigt att integrera ett förebyggande klimatanpass-
ningsarbete i den fysiska planeringen för bebyggelse och infrastruk-
tur.” Man menar vidare att ”klimatanpassning [bör] redovisas i planer” 
(prop. 2008/09:162, sid. 139). Boverket redovisar i juni 2009 ett re-
geringsuppdrag där verket ska ta fram vägledning och stöd för klimat-
anpassning i planering och byggande där man speciellt ska belysa frå-
gor rörande mellankommunal och regional samverkan, översiktsplane-
ringens betydelse, detaljplaneläggningen, genomförandefrågorna samt 
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bygglovsprövningen. Frågeställningar relaterade till risken för över-
svämningar, ras, skred och erosion ska ges speciell uppmärksamhet. 

Från samhällets sida har det alltså på nationell nivå påbörjats ett 
arbete med att integrera anpassningsfrågorna i planeringen. Det finns 
dock en mängd frågeställningar i relation till planeringens innehåll, 
ambitioner och omfattning som fortfarande är olösta. Inte minst gäller 
detta kopplingarna mellan den fysiska planeringen och samhällsplane-
ringen i stort.  

I föreliggande PM diskuteras tre viktiga men ibland förbisedda 
aspekter av denna problematik, som underlag för diskussionen under 
Vadstena Forum i juni 2009. Texten är i första hand tänkt som en ut-
gångspunkt för ett fördjupat samtal och ska inte ses som en komplett 
sammanställning av alla de frågeställningar som kan dyka upp i plane-
ringsprocessen i relation till ett förändrat klimat. Som en bakgrund till 
de tre frågeställningarna är det dock nödvändigt att helt kort beröra 
kopplingarna mellan ett förändrat klimat och de effekter på samhället 
som vi kan förvänta oss i framtiden. 

Klimatförändringar och sårbarhet  
Det råder numera tämligen bred enighet om att klimatet har förändrats 
sedan förindustriell tid och att människans aktiviteter till stor del orsa-
kat dessa förändringar. Den gängse uppfattningen har varit att en grad-
vis förändring den globala medeltemperaturen kommer att resultera i 
gradvisa förändringar i temperatur och nederbörd på enskilda platser. 
Baserat på antaganden om utsläpp av klimatpåverkande gaser under 
det kommande århundradet visar modellberäkningar att den ackumule-
rade förändringen år 2100 jämfört med idag kommer att vara avsevärd. 
Som kontrast till idén om de gradvisa förändringarna har under de se-
naste åren betydelsen av s.k. tröskeleffekter lyfts fram, dvs. risken att 
det i klimatsystemet skulle finnas kritiska tröskelvärden som om de 
passeras skulle ge abrupta och långtgående effekter som dagens kli-
matmodeller inte kan hantera. Det mest aktuella exemplet på sådana 
plötsliga förändringar skulle kunna vara den snabba avsmältning av 
havsistäcket i Arktis som observerats de senaste åren. Det är än så 
länge okänt hur olika tröskeleffekter skulle kunna påverka det globala 
klimatet. Tills vidare får vi därför nöja oss med att utgå från de grad-
visa förväntade förändringar som IPCC och andra beskrivit. 

Klimatsystemet har en inbyggd variabilitet som innebär att också 
gradvisa förändringar kommer att resultera i två ganska skilda typer av 
effekter; dels en intensifiering av redan kända fenomen (kanske på nya 
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platser), dels för Sverige helt nya och i någon mening ”okända” före-
teelser.1 Vi har ju redan idag erfarenhet av stormar, ras, skred och 
översvämningar. Klimatanpassningen kommer för dessa företeelser 
huvudsakligen ske genom att vi vänjer oss vid och förbereder oss på 
mer frekventa eller mer intensiva händelser av en typ som vi redan 
känner till och har erfarenhet av. Det är troligt att nya platser kommer 
att utsättas, men samhället är mentalt och institutionellt förberett på 
vad som kan hända. 

Den andra typen av förändringar är sådana som innebär att nya el-
ler för Sverige okända förhållanden uppstår, både i termer av ändrade 
medelvärden (plötsligt går det att bedriva vinodling i Skåne) och nya 
typer av extremhändelser (råvattenkvaliteten i Mälaren försämras på 
mycket kort tid så mycket att vattnet blir oanvändbart för dricksvatten-
produktion). I ett globalt perspektiv finns det till denna typ av föränd-
ringar kopplat en mängd sekundäreffekter som vi i dagsläget bara kan 
spekulera om, men som i någon form skulle kunna påverka oss och 
kräva insatser från vår sida. Det mest aktuella exemplet är kanske det 
kraftigt minskade istäcket i Arktis som på bara några år ändrat de geo-
politiska förutsättningarna i polartrakterna.  

Det är mot denna bakgrund som frågan om samhällets sårbarhet 
måste ses. Huruvida vi är sårbara för en viss påverkan bestäms inte 
bara av hur stor påverkan är, utan också hur väl förberedda vi är på att 
den ska inträffa. Det handlar alltså om ”förmågan och resurserna (eller 
bristen på dessa) att motstå eller hantera en specifik påfrestning, med 
följd att det system som betraktas som skyddsvärt inte skadas” (Hallin 
m.fl. 2004:18). Lite enkelt uttryckt övergår ”högt vattenstånd” till 
”översvämning” först sedan vattnet negativt påverkat egendom och 
hälsa. Hur stor den negativa påverkan blir av ett givet vattenstånd be-
stäms i sin tur av hur väl vi förutsett och förberett oss för detta när vi 
planerar, bygger och använder våra byggnader. 

Samhället kan minska sårbarheten för extrema väderförhållanden 
både genom att minska risken för påverkan (jmf. det höga vattenstån-
det) och genom att öka förmågan att framgångsrikt hantera påverkan. 
Den fysiska planeringen kan bidra i det första avseendet, genom att 
systematiskt hantera människors, verksamheters och byggnaders ex-
ponering för olika väderrelaterade extremhändelser. Det faller dock 
utanför planeringens mandat att vidta andra typer av anpassningsåtgär-
der för att minska sårbarheten.  

                                                 
1  Se t.ex. Dovers (2009). 
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Samhällets anpassning till ett förändrat klimat måste alltså ske ge-
nom en medveten avvägning mellan åtgärder i den fysiska planeringen 
och åtgärder för att stärka samhällets, aktörers och enskildas förmåga 
att hantera extrema situationer. Det är varken möjligt eller önskvärt att 
den fysiska planeringen i isolation ska hantera effekterna av ett ändrat 
klimat. Lite tillspetsat kan frågan ställas om samhällets resurser ska 
användas till att minska risken för källaröversvämningar eller till att 
övertyga människor om att inte förvara värdefulla tillhörigheter i ut-
rymmen som med viss regelbundenhet blir översvämmade.  

Samtidigt är viktigt att påpeka att det förstås finns vissa typer av 
väderrelaterade naturolyckor där den fysiska planeringen i praktiken är 
den enda process som kan hantera riskerna. Byggande på mark med 
höga risker för ras och skred kan ju i slutändan resultera i förlorade liv. 
Denna typ av risker varken kan eller bör hanteras av enskilda fastig-
hetsägare utan bedöms bäst i den kommunala planeringen. 

Sammanfattningsvis har alltså den fysiska planeringen en viktig 
roll att spela när sårbarheten för framtida klimatförändringar ska mins-
kas, samtidigt som en stor del av sårbarheten (och därmed problemets 
angelägenhet) bestäms av andra och långt mer svårfångade faktorer än 
hur och var vi bygger och verkar.  

Mot denna bakgrund riktas nu uppmärksamheten mot tre fråge-
ställningar kring det förändrade klimatet som på olika sätt påverkar 
den fysiska planeringen. 

Klimatförändringar och andra långsiktiga 
samhällsförändringar 
De klimatförändringar som vi väntar oss och som beskrivits av IPCC 
och andra kommer att ske under det kommande århundradet. En viss 
höjning av den globala medeltemperaturen kan redan nu observeras, 
men de stora förändringarna ligger framför oss. De uppskattningar av 
höjningarna av havsytan som görs gäller exempelvis regelmässigt för-
hållandena i slutet av denna period, dvs. år 2100. Detta långa tidsper-
spektiv gör i sig inte att det faktiska behovet av anpassningsåtgärder 
här och nu minskar. IPCC menar ju att klimatet redan är statt i föränd-
ring till följd av människans utsläpp, och det nyvaknade intresset för 
klimatet har också fört med sig att många väderrelaterade risker som vi 
redan idag lever med har omvärderats. Den nyligen genomförda sänk-
ningen av Vänern är exempelvis resultatet av en sådan omvärdering. 

Det långa tidsperspektivet väcker dock frågor om vilka andra stora 
samhällsförändringar som kommer att ske parallellt med att klimatet 
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förändras. Om vi tittar bakåt har ju de senaste hundra åren inneburit en 
mängd omvälvande förändringar som gett utslag i hur och var vi bor, 
hur vi försörjer oss och hur vi interagerar med vår omvärld. Tidigare 
dominerade ekonomiska sektorer har sett sina andelar av ekonomin 
sjunka medan andra vuxit. Det är rimligt att anta att även tiden fram 
till (och bortom) år 2100 kommer att präglas av stora förändringar som 
kommer att få åtgärder och inriktningar som vi beslutar om idag att 
framstå som mer eller mindre lyckade när vi om femtio eller hundra år 
tittar tillbaka. I någon mening är det alltså morgondagens samhälle 
som ska anpassas till morgondagens klimat. Problemet är att vi på 
många sätt vet mer om framtidens klimat än om framtidens samhälle 
(Carlsen och Parmhed 2008). Detta uppmärksammades i arbetet med 
klimat- och sårbarhetsutredningen, och blev påtagligt när uppskatt-
ningar om kostnader för klimatförändringarna skulle göras. Vi har idag 
inga etablerade metoder för att göra uppskattningar av ekonomins ut-
veckling bortom något eller några årtionden. Finansdepartementets s.k. 
långtidsutredningar sträcker sig exempelvis vanligtvis 15-20 år framåt 
i tiden. Att göra kostnadsberäkningar för effekter som uppstår flera 
decennier in i framtiden är alltså mycket vanskligt. 

För den fysiska planeringen som sådan är denna problematik möj-
ligen av mindre betydelse, i varje fall när det gäller riskhantering. Det 
mesta vi bygger idag kommer mest troligt att stå kvar för överskådlig 
framtid, i varje fall i tätorter och stadsmiljöer. Även om inte kan förut-
säga exakt hur eller av vem som en viss bebyggd yta kommer att an-
vändas år 2100 kan vi vara tämligen säkra på att den kommer att an-
vändas, om vi idag anvisar ny bebyggelse dit. Våra gamla stadskärnor 
är ett exempel på hur beslut om gatunät och bebyggelsetäthet som togs 
för hundratals år sedan fortfarande ger ramarna för det stadsbyggande 
som vi ägnar oss åt idag på dessa platser.  

I ett bredare perspektiv på mark- och vattenanvändning väcker 
dock det långa tidsperspektivet intressanta frågor. Hur kommer exem-
pelvis ett varmare klimat tillsammans med politikens fokus på energi-
effektivitet i bebyggelsen att påverka behovet av ny fjärrvärmekapaci-
tet i framtiden? Är det varmare klimatet i sig tillräckligt för att locka 
nya turister och öka besöksnäringens omfattning på det sätt som det 
ibland beskrivs?  

Fråga: Kan den långsiktiga samhällsutvecklingen på ett meningsfullt 
sätt hanteras integrerat med ett förändrat klimat i kommunala och 
andra planeringsprocesser? Är det nödvändigt? 
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Osäkerhet som problem och argument 
Medvetenheten om att klimatet förändras måste sägas vara utbredd i 
samhället idag. De klimatscenarier som tagits fram är dock behäftade 
med en mängd osäkerheter. Osäkerhet är en följd av vår bristande kun-
skap om klimatsystemet och osäkerheter om framtida utsläpp av kli-
matpåverkande gaser. De olika osäkerheterna kan studeras, karakteri-
seras bättre och på sikt även minskas. Inte ens omfattande forskning 
kommer dock att helt kunna eliminera osäkerheterna. Säkerheten i för-
utsägelserna om nivåer och medelvärden kommer att öka, men klimat-
systemets naturliga variabilitet innebär att man allt beslutsfattande 
under överskådlig framtid kommer att behöva acceptera en avsevärd 
osäkerhet. 

Utmaningen i såväl den fysiska planeringen som samhället i stort 
blir under de kommande åren att utveckla ett arbetssätt som kan han-
tera alla dessa överväganden på ett systematiskt och transparent sätt. 
Framförallt när det gäller sekundära effekter av klimatförändringar 
kommer diskussioner behöva föras om vilken nytta föreslagna anpass-
ningsåtgärder har i förhållande till de kostnader som uppstår för en-
skilda, exploatörer och samhället i stort. Erfarenheter från vår egen 
pågående forskning inom VA-sektorn indikerar exempelvis att veten-
skaplig osäkerhet för många aktörer upplevs ett stort hinder för att 
göra kostsamma uppgraderingar av existerande system eller att tillföra 
kostnadskrävande krav för nya exploateringar. Bland flera av de regio-
nala VA-bolag som studerats menar man att den omedelbara kostna-
den för att anpassa bebyggelsens lokalisering och VA-systemets ut-
formning till framtida möjliga nivåer och flöden ofta anses för stor, i 
förhållande till osäkerheten i de positiva effekter som sådana åtgärder 
skulle kunna få.  

Som ett svar på kraven på att kunna ”räkna hem” anpassningsåt-
gärder har vissa forskare2 menat att dominerande beslutssystem base-
rade på optimering eller kostadseffektivitet måste kompletteras eller 
helt ersättas av system. Nya sätt att fatta långsiktiga beslut måste bättre 
än idag hantera osäkerheter och styra mot åtgärder som ger lång- 
istället för kortsiktiga vinster. Preliminära resultat från vårt eget arbete 
i Stockholm visar dock på påtagliga svårigheter att få acceptans för ett 
sådant synsätt i verksamheter som domineras av krav på  kostnadsef-
fektivitet. Det upplevs som svårt att fatta politiska beslut som innebär 

                                                 
2  Se t.ex. Hallegatte (2009). 
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stora kostnader för dagens medborgare men som bara ”troligen” kom-
mer att innebära vinster i framtiden.  

Frågor: På vilket sätt är skiljer sig osäkerheten om klimatförändring-
arna från andra osäkerheter som vi dagligen hanterar? Kan vi hantera 
klimatförändringarnas långsiktiga perspektiv i våra existerande be-
slutsprocesser? 

Anpassningsarbete i praktiken  
Trots att klimatförändringarna kan innebära stora påfrestningar för 
vissa delar av samhället är det i praktiken förmodligen få åtgärder som 
kommer att motiveras uteslutande av behovet av att anpassa sig till ett 
förändrat framtida klimat. Troligare är att antaganden om ett förändrat 
framtida klimat kommer att utgöra en del av det beslutsunderlag som 
används i redan existerande processer. Att i svepande ordalag prata om 
”anpassningsarbete” som något som enkelt kan avgränsas och beskri-
vas kan alltså vara missledande. Om en fastighetsägare i samband med 
en uppgradering av byggnadens värmesystem i sitt beslut om teknik 
och dimensionering väger in sannolikheten att framtidens vintrar i ge-
nomsnitt kommer att vara varmare än dagens så har hon eller han i 
någon mening ”anpassat sig” till ett framtida klimat. Detsamma gäller 
husägare med en lågt belägen källare som väljer att flytta bort vatten-
känsliga ägodelar från källarplanet för att minska effekterna av en 
eventuell översvämning.  

Som argumenterats ovan gäller det alltså att bredda synen på kli-
matets påverkan på samhället från att uteslutande prata om temperatu-
rer, nederbörd och vindar till att i högre grad inkludera effekterna och 
aktörerna. Det är väl känt från litteraturen att samma yttre påverkan 
kan få mycket skilda effekter på liknande samhällen, eftersom sam-
hällenas sårbarhet av olika skäl skiljer sig åt. Detsamma gäller förstås 
enskilda hushåll, företag eller geografiska områden. 

Utmaningen ligger alltså i att se till att processer (som den fysiska 
planeringen) och enskilda aktörer (som fastighetsägarna) är försedda 
med rätt underlag och i övrigt har den kapacitet som krävs för att fatta 
beslut som i efterhand uppfattas som ”rätt”. Den naturvetenskapliga 
forskningen har förstås en viktig roll att spela när underlag för beslut 
ska tas fram, men det finns goda skäl att anta att bra underlag i sig 
självt bara i undantagsfall är tillräckligt för att ett frågor rörande an-
passningen till ett förändrat klimat ska få adekvat behandling.3 
                                                 
3  O’Brien m.fl. (2006). 
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Fråga: Hur väl samverkar den fysiska planeringen med den övriga 
långsiktiga planeringen i samhället och är utbytet tillräckligt för att 
klimatförändringarnas möjligheter ska utnyttjas och dess risker hante-
ras?  

Slutord 
Klimatförändringarna innebär en mängd utmaningar för den fysiska 
planeringen. Det finns exempelvis ett fortsatt och troligen växande 
intresse för att bygga och bo vattennära, vilket innebär att storleken på 
de värden som är på spel (samt mängden människor som berörs) 
kommer att öka framöver. För många kommuner utgör avsaknaden av 
mellankommunal samverkan och regional planering ett problem. 
Många kommuner efterfrågar också mer stöd och vägledning från re-
gional och nationell nivå.  

Även om den fysiska planeringen har en viktig roll att spela i ar-
betet med att kontinuerligt anpassa samhället till det nya klimatet bör 
det dock påpekas att många risker inte kan byggas eller planeras bort. 
Många byggnader ligger redan idag på platser där de är utsatta för ex-
empelvis översvämningsrisker. För dessa krävs både anpassning av 
både teknisk och mental karaktär, samt olika försäkringslösningar. 
Dessutom finns det en stor mängd risker som inte bör byggas bort. 
Jämförelsen med trafiksektorn låter sig möjligen göras. Där låter vi 
fordon röra sig i hastigheter som vi vet på samhällsskala kommer att 
orsaka ett stort antal döda per år. Vi gör detta eftersom vi samtidigt är 
av uppfattningen att låga transportkostnader (dvs. snabba resor) är en 
förutsättning för den moderna ekonomin. Även om insatserna i termer 
av människoliv lyckligtvis är mindre i den fysiska planeringen än i 
trafiksektorn är grundfrågeställningen den samma – hur väger vi på ett 
systematiskt, transparent och förutsägbart sätt kostnader och nyttor på 
kort och lång sikt? Med de långa tidsperspektiv och inbyggda osäker-
heter som klimatförändringarna karaktäriseras av har denna redan 
svåra uppgift i planeringen gjorts mer komplicerad, men förhopp-
ningsvis också mer stimulerande.  

De långsiktiga möjligheterna att genom översikts- och detaljplane-
ring framgångsrikt hantera klimatförändringar återstår att bedöma. Ett 
antal extrema väderrelaterade händelser de senaste åren har tillsam-
mans med klimat- och såbarhetsutredningens arbete resulterat i en höjd 
medvetenhet bland landets regionala och lokala aktörer och fäst upp-
märksamheten på de risker som vi redan idag lever med och på många 
platser bedrivs ett aktivt arbete.  
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Även inom forskningen läggs nu resurser på att beskriva och förstå 
förutsättningarna för anpassningsarbete på lokal nivå. Inom ramen för 
forskningsprogrammet Mistra-Swecia kommer vi under 2009 att spe-
ciellt studera den kommunala översiktsplaneringen bland några ut-
valda kommuner i Stockholmsregionen, med speciellt fokus på just 
frågorna rörande mellankommunalt samarbete och regional samver-
kan. Arbetet utförs med utgångspunkt i pågående studier av riskupp-
fattning och lärandeprocesser bland aktörerna i regionen. Vi räknar 
med att ha resultat klara under 2010 som förhoppningsvis ska kunna 
bidra till att stärka det lokala arbetet samtidigt som det utgör ett inspel 
till utvecklingsarbetet på nationell nivå. Även en mängd andra forskar-
grupper intresserar sig för liknande frågeställningar. Förutsättningarna 
för att i andra fora fortsätta den diskussion som inleds under 2009 års 
Vadstena Forum på detta tema är därför goda.   
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Lokal politik i mötet mellan transporter, miljö 
och regional tillväxt – aktörer, målkonflikter 
och planeringsprocesser 
Robert Hrelja1  

Det finns inga tecken på att det transportpolitiska målet om minskade 
koldioxidutsläpp kommer att nås! Så skriver Statens institut för kom-
munikationsanalys (SIKA) 2009 med tillägget ”utan mycket kraftiga 
åtgärder”.2 De totala svenska utsläppen av växthusgaser har för de 
flesta samhällssektorer varit relativt stabila eller rent av minskande 
under perioden 1990–2007, med ett viktigt undantag: transportsektorns 
utsläpp som har ökat. För transportsektorn som helhet ökade utsläppen 
av växthusgaser med 12% under perioden 1990–2007. Samtidigt är de 
flesta experter eniga om att det är nödvändigt att minska de totala ut-
släppen av växthusgaser avsevärt om stora och kanske oåterkalleliga 
skador för mänskligheten och ekosystem ska undvikas.3 För att nå det 
så kallade 2 graders målet (att hålla den globala temperaturökningen 
till under 2 grader) krävs minskningarna i storleksordningen -70 till –
85% till år 20504, men även mer krävande sänkningar kan bli nödvän-
diga. Behovet av mycket kraftiga åtgärder mot transporternas koldi-
oxidutsläpp innebär en mycket stor utmaning för samhället och i prak-
tiken en radikal förändring av transportsystemets utformning. Hur ska 
sådana kraftiga åtgärder genomföras?  

En mycket viktig anledning till svårigheterna att göra transportsy-
stemet mer miljövänligt är att fler och snabbare transporter betraktas 
som den ekonomiska tillväxtens bränsle. Transporternas klimateffekter 
förefaller vara svårast att hantera i anslutning till regionalekonomiska 
                                                 
1  Denna text bygger på diskussioner mellan mig och mina VTI-medarbetare 

Tomas Svensson, Karolina Isaksson och Jane Summerton. Jag har också 
återanvänt texter som vi tidigare har skrivit tillsammans.  

2  SIKA, 2009.  
3  Stern, 2006, IPCC, 2007. 
4  Miljövårdsberedningen, 2007. 
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mål om tillväxt. Förbättrade transportmöjligheter är en tydlig del i till-
växt- och utvecklingsstrategier inom många regioner, där regionförsto-
ring utgör ett starkt uttalat politiskt mål. Samtidigt med den regionala 
utvecklingspolitikens satsningar på utbyggnad och förbättringar av 
infrastruktur inom och mellan städer ökar trycket på transportsystem 
när allt fler människor reser inom och mellan regioner. I storstadsom-
rådena är utmaningarna att uppnå en slagkraftig integration av trans-
port- och miljöpolitik allra tydligast, vilket inte minst visas i debatten 
om nya trafikleder i Stockholm. Problemen växer emellertid även i 
medelstora, växande städer som har höga ambitioner för lokal och re-
gional tillväxt i form av större arbetsmarknader, ett välutvecklat när-
ingsliv och ökad sysselsättning.  

Trots ambitiösa nationella miljömål kan det hävdas att den lång-
siktiga förda miljöinriktade politiken på regional och lokal nivå är 
otydlig och i vissa fall inte möjlig att urskilja överhuvudtaget. Den 
nationella politiken uppmanar visserligen kommunernas politiker och 
planerare att formulera, förankra och implementera en långsiktig poli-
tik som förenar miljöhänsyn med långsiktiga strategier för ekonomisk 
tillväxt och lokal/regional utveckling. Den svenska regeringen menar 
att transportsystemet ska vara såväl ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
hållbart. Med de transportpolitiska målen vill den skapa ett långsiktigt 
hållbart och effektivt transportsystem som möjliggör ekonomisk till-
växt. Men vad händer med de politiska visionerna när de ska förverk-
ligas på regional och lokal nivå? Det som sker är att målkonflikter, 
avvägningsproblem och lokala kontroverser kontinuerligt uppstår när 
miljöhänsyn ska förenas med en expansiv tillväxtpolitik i den politiska 
vardagen och planeringen. Det kan hävdas att lokal politik och plane-
ring i skärningspunkten mellan transport-, miljö- och tillväxtintressen 
kännetecknas av flera konfliktdimensioner som förhindrar att en lång-
siktig lokal politik som förenar miljöhänsyn, strategier för ekonomisk 
tillväxt och lokal/regional utveckling tillämpas i beslutsfattande och i 
den vardagliga planeringspraktiken. 

Den politiska retoriken överensstämmer inte med besluts- 
och planeringspraktiken 
Många tidigare studier om hur miljövänliga transportsystem ska ska-
pas handlar om utvecklingen av transporternas energiförbrukning och 
utsläpp över tid5 samt hur städers utformning och invånares resmön-

                                                 
5  T.ex. Åkerman & Höjer 2006, Tapio et al. 2007. 
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ster påverkar energiförbrukning och miljö.6 Forskningen har resulterat 
i förhållandevis stor kunskap om åtgärder som minskar transportsyste-
mets klimat och miljöpåverkan. Det tycks råda en relativt bred enighet 
bland forskarna om vilka de viktigaste strategierna och metoderna för 
planering av transportsystemet och utvecklingen av staden är.7 Dessa 
kan summeras enligt följande: 

• främja en fysisk utveckling som kräver färre transporter och 
mindre bilanvändning (undvik utglesning eller så kallad ”urban 
sprawl”)  

• inför fysiska och skattemässiga restriktioner för biltrafiken (t.ex. 
kapacitetsminskningar eller begränsningar på vägar och par-
keringar, vägavgifter, höga parkeringsavgifter)  

• förbättra kollektivtrafiken (frekvenser och täckning, fysiska me-
del: bussfiler, effektivare terminaler och markanvändning)  

• förbättra förutsättningarna för gång och cykling (t.ex. cykelba-
nor, trottoarer, låga hastigheter för biltrafik)  

Vi vet sålunda förhållandevis mycket om hur hållbara städer och 
transportsystem kan se ut och vi kan väga för och nackdelar med olika 
åtgärder, men det har visat sig vara mycket svårt att genomföra de åt-
gärder som forskningen har identifierat. Kunskapen finns, men väldigt 
lite händer! Istället byggs städer och transportsystem vidare i gamla 
spår med bilen som norm. Att så få åtgärder faktiskt genomförs gör att 
det uppstår ett glapp mellan den nationella och lokala politikens retorik 
och den lokala besluts- och planeringspraktiken.  

Glappet mellan retorik och praktik finns både i och utanför Sve-
rige. Det framgår av svårigheterna att miljöanpassa transportsystemet, 
t.ex. när kollektivtrafik vägs mot bilism i integrerad miljö- och trans-
portplanering.8 Studier av transportplaneringens praktik visar att det är 
svårt att genomföra förändringar som innebär att miljö prioriteras 
framför mobilitet och bilism.9 I en av de utländska studierna framhålls 
att det har skett en stor retorisk förändring av transportplaneringen i 
Storbritannien.10 Den brittiska planeringens fokus har förändrats från 
att ”förutspå transportbehov och tillhandahålla” transportmöjligheter 

                                                 
6  Banister, Watson & Wood 1997, Banister 1998 och Banister 2000.  
7  Tennøy 2010.  
8  McEldowney et al. 2005.  
9  Te.x. Greenaway & Grantham 2000, Richardson & Haywood 1996, Richardson 

2001, Rayner 2004. 
10  Vigar 2000, s. 19.  
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till att ”förutspå och förhindra” transportbehov. Förändringen innebär 
mindre betoning på byggandet av nya vägar och mer betoning på pla-
nering som förhindrar att transportbehov uppstår eller ökar. Det nya 
planeringsidealet har dock haft svårt att få praktiskt genomslag på 
grund av lokala politiska hinder. Det nya planeringsidealets praktiska 
tillämpningar anpassas på olika sätt efter lokala omständigheter under 
förhandlingar mellan intressegrupper, organisationer och myndigheter. 
Förutom att tillämpningen skiljer sig åt resulterar de olika lokala av-
vägningarna mellan miljö och transporter i att planeringen främjar mer 
transporter. Transportplaneringen går således vidare i gamla spår trots 
introduceringen av ett nytt vokabulär och nya angreppssätt.  

Det svenska planeringsidealets retorik överensstämmer inte heller 
med dess praktik.11 Statsvetaren Sofie Storbjörk menar att tekniska 
frågor tenderar att dominera beslutsunderlag på bekostnad av strate-
giska och politiska avvägningar i vägutbyggnadsfrågor.12 Den svenska 
planeringens praktik avpolitiserar och döljer ofta de motsättningar som 
i realiteten finns. Avvägningar mellan mål om trafiksäkerhet, tillgäng-
lighet, regionalekonomisk utveckling och miljö framställs ofta som 
självklara och förenliga, men är i praktiken föremål för tolkningar, 
intressemotsättningar och förhandlingar. Det väcker frågor om när 
miljöhänsyn kan göra sig gällande i transportpolitik och planering när 
relationen mellan miljö och bilism framställs som oproblematisk trots 
att den i praktiken är mycket svår att hantera politiskt.13  

En del av förklaringen till svårigheterna ligger i de svårlösta in-
tressekonflikter som uppstår när divergerande mål ska hanteras i lokal 
politik och planering. Det är tydligt att den politiska hanteringen av 
frågor kring transporternas utformning äger rum i ett ofta konfliktfyllt 
skärningsfält där avvägningar och prioriteringar görs i en mängd var-
dagliga förhandlingar mellan aktörsgrupper med delvis olika priorite-
ringar, intressen och mål. Med ”politisk hantering” syftas här inte en-
bart den verksamhet som pågår i formella politiska sammanhang inom 
myndigheter och andra offentliga organ, utan även sådan aktivitet som 
informellt utövas regionalt och lokalt av t.ex. företag, byggherrar, in-
tresseorganisationer, sociala rörelser och medborgare.  

Det pågår ofta ”en kamp mellan olika uppfattningar om vad håll-
bar utveckling innebär och hur detta samhällsprojekt kan och bör 

                                                 
11  Storbjörk 2001, s. 261f. 
12  Ibid., 2001, s. 250.  
13  Ibid., 2001, s. 243. 
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genomföras i praktiken”.14 Aktörsgrupper med divergerande intressen 
i miljöfrågan förhandlar både på formella och informella arenor om 
vad som är hållbart eller inte. Betydelsen av informella politiska 
kontakter och intresseallianser i transportpolitiken har ökat under de 
senaste decennierna. Ekonomhistorikern Lars Magnusson menar att en 
traditionell svensk modell för beslut om stora infrastrukturprojekt 
alltmer förlorar i betydelse. Enligt honom ersätts idag en modell som 
kännetecknades av förhandlingar mellan partsintressen bakom lyckta 
dörrar i en Saltsjöbadsanda av beslutsprocesser där lösa nätverk av 
aktörer, särintressen och tillfälliga grupperingar styr.15 Regioner, 
kommuner, landsting och intresseallianser agerar på ett betydligt mer 
kraftfullt sätt än tidigare, vilket resulterar i röriga och svårstyrda 
beslutsprocesser. I de redan fragmenterade, vardagliga besluts-
processerna ska nu dessutom miljöfrågan hanteras. Dagens förutsätt-
ningar för transportpolitik och transportplanering förändras också av 
att klimatfrågan ägnas en större uppmärksamhet än någonsin tidigare. 
Klimat- och miljömål måste dock fortfarande hanteras i relation till 
andra mål, inklusive målen om ekonomisk och social hållbarhet som 
också ingår i hållbarhetsbegreppet. De potentiella målkonflikterna 
mellan olika aktörers intressen och prioriteringar har därför skärpts i 
takt med att klimatfrågan – åtminstone retoriskt – fått en större politisk 
tyngd.   

Forskningen framställer transportpolitiken och transportplane-
ringen som en verksamhet med ständiga förhandlingar mellan politi-
ker, företag, intresseorganisationer och medborgare. De processer som 
verkligen formar transportsystemet är mycket annorlunda än den ide-
ala bild av planeringen som förmedlas av svenska myndigheter. I be-
skrivningar av planeringsprocesser från Vägverket, Banverket och Bo-
verket framkommer inte hur transportplaneringen fungerar i praktiken 
och vilka processer som styr förutsättningarna för t.ex. en hållbar 
stadsutveckling. Med projekt som Trafik för en attraktiv stad 
(TRAST), inspiration och goda exempel i nya planeringshandböcker, 
försöker Vägverket, Boverket, Banverket och Sveriges kommuner och 
landsting påverka kommunala beslutsfattare och planerare att stads-
planera istället för att trafik- och bebyggelseplanera var för sig. Med 
sådana projekt och planeringshandböcker försöker myndigheter för-
ändra trafikplaneringen och visa hur planerare i framtiden ska arbeta 
med integrerad planering. Man kan fråga sig i vilken utsträckning de 
                                                 
14  Se t ex Isaksson 2004, s. 71. 
15  Magnusson 1997. 
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goda exemplen kommer till praktisk användning. Planeringshandböck-
ernas åtgärdsförslag presenteras utan någon analys om förutsättning-
arna för genomförandet. Utvecklingen lokalt och regionalt har ett an-
nat innehåll än vad som ges uttryck för i de goda exemplen. Avväg-
ningarna sker fortfarande till fördel för externetableringar av stor-
marknader, bilism och framkomlighet. 

Den faktiska besluts- och planeringspraktiken illustrerar hur svårt 
det är att hantera hållbarhetens tre dimensioner om ekonomisk, ekolo-
gisk och social hållbarhet. Det finns åtminstone tre konfliktdimensio-
ner som är viktiga att uppmärksamma och hantera för att verkligen 
kunna leda transportsystemets utveckling i en ny riktning: 

1. Målkonflikter 
Den första konfliktdimensionen har sin grund i de maktrelationer som 
avgör hur avvägningar mellan olika politikområden med delvis kon-
kurrerande mål sker. Tidigare forskning har tydligt visat att miljöfrå-
gorna ofta saknar ”politisk tyngd” och tenderar att hamna i ett un-
derläge i förhållande till andra frågor som bedöms ge viktiga bidrag 
till tillväxt och utveckling, t ex ”traditionellt starka intressen som in-
dustrietableringar, infrastruktur och sysselsättning”.16 I praktiken be-
handlas miljö alltså som den ”förhandlingsbara” frågan, som främst 
kommer till uttryck i en stark retorik kring högt ställda miljömål. I 
realpolitiska förhandlingar kring infrastrukturens utveckling på lokal 
och regional nivå har miljöfrågan en låg status i förhållande till mål 
om regional och lokal tillväxt.17  

Slutsatsen stöds av studier av vardaglig miljöplanering och politik 
i svenska kommuner, som också visar diskrepansen mellan miljöpoli-
tikens retorik och dess praktik.18 I en studie av miljöplaneringen i fem 
kommuner i Storstockholmsområdet identifierar statsvetaren Karolina 
Isaksson de svårigheter som uppstår när den retoriska nivån övergår 
till försök att implementera hållbar utveckling i en konkret planerings-
praktik.19 Mer explicit pekar statsvetaren Sofie Storbjörk på tydliga 
problem när miljöhänsyn i konkreta fall ställs mot lokala och regionala 
ekonomiska intressen och sysselsättningsfrågor där miljöfrågan ”ofta 

                                                 
16  Storbjörk 2004, s. 35. 
17  Svensson och Summerton 2007. 
18  Asplund et al 1997, Isaksson 2004, Storbjörk 2004. 
19  Karolina Isaksson 2004, s. 68. 
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inte har den ställningen att den går före de nya jobb som en industri-
etablering medför”.20  

Man behöver därför uppmärksamma och hantera frågan om pro-
blematiska avvägningar i konkreta ärenden i lokal politik och plane-
ring. De svenska samhällsvetenskapliga transport-forskarna har ofta 
intresserat sig för stora, uppmärksammade kontroverser och transport-
politiska beslut. De har exempelvis studerat Öresundsbron, Adelsohn-
paketet, Dennispaketet. Samtidigt är det tydligt att många beslut om 
transportsystemet fattas bortom de stora konflikternas arenor i den 
vardagliga planeringspraktiken, där diskussioner, överväganden och 
beslut kontinuerligt äger rum i förhandlingar mellan aktörer i berörda 
politiska organ, förvaltningar, företag och intresseorganisationer. Man 
kan hävda att det är i de vardagliga förhandlingsprocesserna som de 
viktiga konflikterna samt kampen om makten och inflytande över den 
långsiktiga transport- och miljöpolitiken utspelar sig. Det är här de 
högt ställda politiska visionerna om ett ekonomiskt och ekologiskt 
hållbart transportsystem prövas praktiskt. De ”små stegens politik” 
problematiseras emellertid sällan trots att den är viktig eftersom den 
skapar materiella strukturer som består under lång tid (Bonnedahl & 
Forsberg, kommande).  

Trots den stora uppmärksamhet som ägnas klimatfrågan i media 
och politik tyder mycket på att de inbördes styrkeförhållandena mellan 
aktörer inte har förändrats. I forskningen om miljöfrågors hantering 
har man beskrivit att kommunala tjänstemän med ansvar för ekon-
omiska frågor ofta har en hög status och företräder ekonomiska ut-
vecklingsperspektiv som sällan ifrågasätts.21 Hållbar utveckling 
integreras i den långsiktiga planeringen, men miljöperspektivet saknas 
ofta i den vardagliga hanteringen av konkreta ärenden för tjänstemän 
med ansvar för ekonomiska frågor. Forskare har också menat att mil-
jötjänstemän upplever en lägre status och att de oftare får kämpa för att 
föra upp sina frågor på den kommunala planeringsagendan. För att 
miljöfrågorna ska kunna göra sig gällande förefaller det krävas en 
”win-win” situation mellan ekonomiska, ekologiska och sociala frågor. 
Annars tenderar miljöfrågorna att puttas ut från planerings- och be-
slutssituationer.22 Den vardagliga planeringspraktiken präglas enligt 
forskarna av interna maktstrider vari miljöfrågorna och deras kommu-
nala företrädare marginaliseras.  
                                                 
20  Storbjörk 2004, s. 45. 
21  Dovlén 2004, s. 33.  
22  Dovlén 2004, s. 42. 
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2. Diskrepans mellan strategier och konkreta beslut  
Den andra konfliktdimensionen som aktualiseras vid hanteringen av 
klimat- och miljöfrågor i förhållande till andra samhällsmål handlar 
om glappet mellan långsiktiga planer (t.ex. översiktsplaner) och var-
dagliga beslut i konkreta planärenden som har tydliga miljökonse-
kvenser. Denna problematik blir särskilt tydlig i regionala och lokala 
utvecklingsprojekt som ger upphov till ökade pendlings- och trans-
portbehov. Tydliga exempel på sådana planärenden (t.ex. i anslutning 
till detaljplaner) är beslut om etableringar av nya industrianläggningar, 
utbyggnader av externa köpcentra samt exploatering av nya bostads-
områden i externa lägen.  

En långsiktig, effektiv och integrerad miljö- och transportplane-
ring förutsätter strategiska avvägningar mellan mål som kortsiktiga 
beslut kan vägas mot.23 Planeringsforskaren Patsy Healey har också 
pekat på att planering, för att vara strategisk i ordets rätta bemärkelse, 
också måste inbegripa särskilda moment och processer som förmår 
både förankra och formulera långsiktiga strategier, bryta ned dessa till 
delmål, samt mobilisera kraft som kan leda till en realisering av pla-
nerna.24 När plan och bygglagen infördes 1987 decentraliserades de 
övergripande planbesluten till kommunal nivå. Samtidigt, och som en 
förutsättning för decentraliseringen, infördes krav på kommunala över-
siktsplaner som skulle visa kommunernas strategiska viljeinriktning 
med den långsiktiga utvecklingen. Mycket talar för att översiktsplane-
ringen har tappat karaktären av strategisk plan. En orsak är kommu-
ners önskan om ”frihetsgrader”, som leder till bristande strategisk in-
riktning på kommuners markanvändning. Samtidigt har detaljplane-
ringen fått karaktären av frimärksplaner, dvs. ”planer för en begränsad 
exploatering”25 och byggherrar och exploatörer får alltmer inflytande 
på detaljplaneringen. I ljuset av detta kan man tydligt se det problema-
tiska med att den samtida långsiktiga, miljöinriktade politik som förs 
på regional och lokal nivå i Sverige ofta är väldigt allmänt hållen och 
bygger på målkonflikter som inte erkänns. Detta innebär mycket be-
gränsade möjligheter att verkligen åstadkomma reell förändring i linje 
med de långsiktiga miljömålen. Styrningen av den konkreta miljöpla-
neringen försämras och de beslut som fattas kan i värsta fall leda bort 
från såväl långsiktiga nationella och lokala miljömål.  

                                                 
23  Asplund & Hilding-Rydevik 1993. 
24  Healey 2007. 
25  Emmelin och Leman 2006.  
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3. Regional utveckling och lokalsamhällets behov 
Under de senaste åren har ”regionförstoring” kraftigt förts fram som 
något att sträva mot för att för att uppnå regional tillväxt genom geo-
grafisk utvidgning av funktionella arbetsmarknader. Ur transportsyn-
punkt innebär regionförstoring att det uppstår ett starkt politiskt tryck 
på att göra infrastrukturen mer finmaskig, vilket leder till längre pend-
lingsresor som gör att transportsystemet blir ännu mer problematiskt ur 
ett klimatperspektiv. En stark och hållbar region som kan erbjuda in-
vånarna en hög livskvalitet är i stor utsträckning beroende av en funge-
rande lokal nivå samt en infrastruktur som är anpassad till lokalsam-
hällets utvecklings- och funktionskrav. Därför är det en utmaning för 
den regionala och lokala transportpolitiken och planeringen att kunna 
balansera de regionala utvecklingsmålen med planering och utform-
ning av infrastrukturer som går lokalsamhällets krav på kvalité och 
funktion till mötes. Det som är bra för regionen är inte nödvändigtvis 
bra för lokalsamhället.  

Avslutning 
Åtgärderna som minskar transportsystemets koldioxidutsläpp är kända. 
Det är inte kunskapsluckor om lämpliga åtgärder som förhindrar ut-
vecklingen mot hållbara transport-system. Få genomförda åtgärder 
kombinerat med ambitiösa miljömål resulterar i ett glapp mellan poli-
tikens och planeringens retorik och praktik. Glappet beror på att man 
på lokal nivå inte framgångsrikt har hanterat transportsystemets kon-
fliktdimensioner. Avvägningar mellan ekonomisk tillväxt och miljö är 
inte så självklart förenliga och oproblematiska som de framstår i lokal 
politik och planering. De strategiska avvägningarna om transportsy-
stemets utveckling måste uppmärksammas politiskt på ett helt annat 
sätt än vad som nu sker. När väl målkonflikterna har uppmärksammas 
och hanterats måste man på lokal nivå angripa diskrepansen mellan 
viljeinriktningen i strategier, långsiktiga planer och besluten i konkreta 
planärenden som ofta leder till mer transporter och utsläpp. Det inne-
bär bl.a. att ändra riktning på de ”små stegens politik”, d.v.s. förändra 
planeringstraditioner och ideal som fortfarande har bilen som norm 
och som resulterar i planering för mer transporter. För att kunna skapa 
tillräcklig förändringskraft i politik och planering bör slutligen frågan 
ställas om hur transportsystemet ska utformas för att skapa livskvalitet 
i lokalsamhället. Utvecklingen av den lokala och regionala infrastruk-
turen måste balanseras mot lokalsamhällets önskemål och behov av 
transporter. Studier visar att människor inte reser på det sätt som de 
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vill. Deras önskemål avviker drastiskt mot hur de faktiskt reser i sin 
vardag.26 Mycket tyder på att människor delvis vill ha ett annat 
transportsystem än vad politikerna beslutar om och planerarna planerar 
för.   

                                                 
26  Svensson 2008. 
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Bilsamhället: Ideologi, expertis och 
regelskapande i efterkrigstidens Sverige  
Per Lundin 

I Sverige nästintill femdubblades antalet personbilar under 1950-talet 
och landet uppnådde Europas högsta bilinnehav per capita. Massbilis-
mens uppkomst och etablering tydliggjordes dramatiskt i bilens våld-
samma möte med staden. Även om trängsel och trafikolyckor långt-
ifrån var nya inslag i stadsbilden, steg de i massbilismens kölvatten till 
tidigare oanade höjder. Några utarbetade samhälleliga strategier och 
åtgärder för att hantera dessa svåra och allvarliga problem fanns inte.  

I föreliggande essä sammanfattar jag resultaten av min avhandling 
Bilsamhället: Ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens 
Sverige från 2008.1 I denna uppmärksammar jag hur en grupp väg- och 
planeringstekniska experter i form av arkitekter, civilingenjörer och 
samhällsplanerare trädde fram och presenterade bilsamhället som lös-
ningen på dessa problem. Genom att fullständigt anpassa samhället till 
bilen skulle trängseln och trafikolyckorna kunna elimineras samtidigt 
som den framstormande bilismen fortsatt kunde bejakas. Näring för 
drömmen om ett framtida svenskt idealsamhälle centrerat runt bilen 
hämtade experterna från USA.  

I avhandlingen utforskar jag dynamiken mellan experternas dröm 
om bilsamhället samt den framvällande massbilismen och det omfat-
tande stadsbyggandet i efterkrigstidens Sverige, och jag ställer den 
övergripande frågan i vilken utsträckning experternas agerande och 
ideologier grep in i de två sistnämnda processerna. I syfte att svara på 
denna fråga studerar jag dels hur de väg- och planeringstekniska ex-
perterna gjorde anspråk på problemen med trängsel och trafikolyckor 
genom att omformulera dem som exklusivt planeringstekniska pro-

                                                 
1  Jag hänvisar också till avhandlingen för fullständiga noter till de källor och den 

litteratur som denna text bygger på. Per Lundin, Bilsamhället: Ideologi, expertis 
och regelskapande i efterkrigstidens Sverige (Stockholm: Stockholmia förlag, 
2008).  

159 



 
 
 
 
 
 
 
 
KLIMATETS KRAV PÅ SAMHÄLLET 

blem, dels hur de på grundval av sina problemformuleringar utveck-
lade riktlinjer och normer för en bilanpassad planering av städer och 
samhällen, dels hur, och i vilken utsträckning, riktlinjerna och nor-
merna ifråga implementerades i stadsbyggnadsprocessen. 

Denna sammanfattande essä strukturerar jag efter avhandlingens 
övergripande problemställning, och den tar därför formen av två 
temporala snitt i historien. Det första snittet behandlar trängselproble-
met och det andra trafikolycksproblemet. Därefter presenterar jag slut-
satserna av undersökningen. 

Trängsel 
Trängselproblemet har två sidor: fordon i rörelse och stillastående for-
don. I detta avsnitt koncentrerar jag mig på trängseln de parkerade for-
donen gav upphov till. Jag argumenterar för att den övergripande lös-
ning på parkeringsproblemet som väg- och trafikplaneringstekniska 
experter förfäktade var att ta städernas kvartersmark i anspråk för par-
kering. Den bakomliggande tanken var att gator och vägar skulle ex-
klusivt förbehållas den rörliga trafiken. 

För att få tillgång till städernas tomtmark och därigenom lösa par-
keringsproblemet utnyttjade experterna den så kallade saneringsfrågan.  

Den svåra bostadsbristen i städerna under 1800-talets senare hälft 
hade satt fingret på sociala problem och missförhållanden. Röster höj-
des för att problemen var en statlig angelägenhet. Inrättandet av Bo-
stadssociala utredningen 1933 innebar startskottet för en aktiv statlig 
bostadspolitik. I Bostadssociala utredningen strålade den gryende väl-
färdsstatens expertis samman. Denna argumenterade för att ett mo-
dernt, rationellt och vetenskapligt förhållningssätt krävdes för att 
komma tillrätta med de svåra bostads- och socialpolitiska problemen. 
Vetenskap och politik flätades samman av välfärdsstatens experter på 
ett sätt som den tidigare forskningen betecknat samhällets förvetens-
kapligande och vetenskapens församhälleligande. 

Bostadssociala utredningen identifierade två sammanlänkade pro-
blem: dels trångboddheten, dels den undermåliga bostadsstandarden. 
Lösningen var dels att bygga nytt, dels att ”sanera” den gamla bebyg-
gelsen. Enkelt uttryckt gick sanering ut på att röja undan beståndet av 
hälsovådliga bostäder. Snart nog utvidgades saneringsbegreppet till att 
inte bara innefatta bostadslägenheter, utan även hela kvarter. Sane-
ringen var inte bara bostadssocial, utan även stadsplaneteknisk. Det 
gällde att anpassa bebyggelsen till ”en modern tids tekniska standard”. 
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Frågan om förnyelsen av stadssamhällenas bebyggelse vann dock inte 
riksdagens bifall.  

Fyra år senare tillsattes Saneringsdelegationen av Bostadsstyrelsen 
och Byggnadsstyrelsen med uppgiften att på nytt utreda frågan om 
förnyelsen av stadssamhällenas bebyggelse. Ambitionen var att över-
sätta den tidigare formulerade ideologin till konkreta åtgärder. Att mo-
tivera sanering av bostadssociala skäl blev dock allt svårare i 1950-
talets Sverige där välståndet snabbt ökade. Den stadsplanetekniska 
saneringen ryckte fram som en central fråga. Det handlade om att till-
godose trafikutrymme, differentierad eller odifferentierad bebyggelse, 
lekplatser, sol- och dagsbelysning, allmän rymlighet i stadsplanen, 
tillgång till frisk luft, bullerfrihet samt arkitektoniska och kulturhisto-
riska värden.  

Det allt överskuggande problemet vid ingången av 1950-talet var 
dock det snabbt ökande antalet bilar. Hur skulle dessa få plats i staden? 
Trafikutrymmet kom i förgrunden. Som framgått hade utrymmesbeho-
vet två sidor: dels den rörliga trafiken, dels stillastående fordon. En 
ledande princip var att parkeringen inte fick konkurrera med den rör-
liga trafikens utrymme. Parkering längs gatorna skulle undvikas och 
istället ske inne i byggnadskvarteren, på gårdarna och i byggnaderna. 
Saneringen av bebyggelsen föreslogs ske i stora enheter och inrikt-
ningen betingades i första hand av att kvartersmark måste tas i anspråk 
för gatubreddningar och parkeringsplatser. Saneringsdelegationen fö-
reslog att parkeringsfrågan särskilt utreddes, men dess förslag anam-
mades inte politiskt. 

Parallellt med att det statliga utredningsmaskineriet fortskred tog 
dock ett antal städer på eget initiativ fram riktlinjer för hur frågan om 
parkering på tomtmark skulle hanteras. Städerna hänvisade till 1947 
års byggnadslagstiftning som sade att de kommunala byggnadsnämn-
derna kunde kräva av fastighetsägare att parkeringsplatser anordnades 
vid nybyggnation. Problemet uppmärksammades också av den profes-
sionella intresseorganisationen Svenska kommunal-tekniska före-
ningen. Vid en stor konferens som föreningen anordnade 1955 fram-
gick att kommunalteknikernas övergripande hållning var att sanerings-
frågan var en trafikfråga och parkeringsproblemet dess gordiska knut. 
För att bereda plats för den växande bilismen måste omfattande riv-
ningar i städernas centrala delar till, och kommunalteknikerna argu-
menterade kraftfullt för behovet av normer som stadsbyggandet kunde 
rätta sig efter i detta hänseende. 
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Byggnadsstyrelsen tog intryck och beslutade våren 1955 att i sam-
arbete med Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen tillsätta en ”utredning 
rörande de tätbebyggda områdenas parkerings- och garageringspro-
blem”. En ursprungligen politiskt-ideologisk fråga hade genom en 
räcka omformuleringar stöpts om till ett tekniskt problem och som 
sådant kunde den axlas av väg- och planeringstekniska experter. 

En viktig expertstrategi för att gå i land med detta var reduktionen. 
Genom att avgränsa och reducera saneringsfrågan till ett parkerings-
problem kunde experterna säkra ensamrätten, då de inte hade några 
egentliga konkurrenter om jurisdiktionen över parkering. En konse-
kvens av strategin var dock att värden som inte lät sig uttryckas i tek-
niskt-kvantitativa termer, till exempel arkitektoniska och kulturhisto-
riska, fick stå tillbaka till förmån för kvantifierbara storheter som tra-
fikutrymme. 

Parkeringsutredningen påbörjade sitt arbete. Dess syfte var att ta 
fram riktlinjer, eller normer som man benämnde dem, för parkeringens 
ordnande på tomtmark. Utredningen dominerades totalt av väg- och 
planeringstekniska experter. Flera av dem hade besökt USA – bilsam-
hället framför andra – och inspirerats. 

Deras arbete präglades av tron på vetenskap som lösning och USA 
som utvecklingens mått. Under 1950-talet fanns en djupt rotad före-
ställning om att det förelåg ett kausalsamband mellan grundforskning, 
teknisk utveckling och industriell produktion. Tankemodellen tjänade 
som grund för de väg- och planeringstekniska experternas argumente-
ring för hur problemen som uppstått i bilens möte med staden skulle 
angripas. På grundval av ”systematisk insamling av fakta och deras 
vetenskapliga bearbetning” skulle de samhälleliga problemen lösas. I 
sitt vetenskapliga tillnärmelsesätt inspirerades de av den amerikanska 
disciplinen ”traffic engineering” eller trafikteknik som den svenska 
benämningen löd. I realiteten visade det sig dock mycket svårt att ta 
fram vetenskapligt grundade normer. Att systematiskt samla in fakta 
var tidsödande och utredningens resurser var begränsade. Några fär-
diga metoder för att vetenskapligt bearbeta det insamlade materialet 
fanns inte, och utredningen tvingades överge ambitionen att utveckla 
egna normer. Istället hämtades ett lösningsförslag från USA, och 
grunden för de svenska normerna blev amerikanska normtal anpassade 
till det väsentligt högre antal bilar per invånare där. 

Även om utredningens expertis var medveten om att tillväga-
gångssättet inte var idealiskt, rättfärdigades agerandet med att nor-
merna endast skulle gälla tillfälligt, och att vetenskapligt grundade 
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normer skulle tas fram därefter. Hösten 1956 publicerades så Prelimi-
nära normer angående bilplatser för olika anläggningar i tätorter. 
Med den existerande innerstadsbebyggelsen som enda undantag, om-
fattade normerna i princip all byggnation i samhället: bostäder, kontor, 
affärer, industribyggnader, hotell, restauranger, sjukhus, skolor, ben-
sinstationer samt kyrkor, teatrar, biografer, övriga samlingslokaler och 
sportanläggningar.  

De preliminära normerna vann en mycket stor spridning och bi-
dragande därtill var att de väg- och planeringstekniska experterna ak-
tivt arbetade med att förmedla utredningsresultaten genom artiklar, 
konferenser och kurser. Särskilt konferensernas och kursernas bety-
delse för cirkuleringen av normerna ska understrykas. De lockade till 
sig majoriteten av stadsbyggnadsprocessens aktörer och fungerade 
därmed som mötesplatser där information utbyttes, tjänster förmedla-
des och vänskapsband knöts. De bidrog till att skapa gemensamma 
referensramar – ett ”vi”. 

En följd av de preliminära normernas snabba genomslag var att en 
diskussion om hur de skulle tolkas sköt fart under 1950-talets senare 
hälft. Även om normernas konstruktörer påpekade att deras status en-
bart var vägledande, underströk de samtidigt att normerna inte fick 
underskridas utan att en särskild utredning genomfördes. Det dubbla 
budskapet underlättade inte tolkningen och två olika grupper av 
normanvändare utkristalliserades också: å ena sidan plangranskande 
myndigheter som argumenterade för en kategorisk tillämpning, å den 
andra intresseorganisationer som pläderade för undantaget som option. 
De plangranskande myndigheterna såg normerna som ett sätt att ef-
fektivisera ärendehanteringen och med det officiellas makt blev deras 
tolkning den segrande. 

Parkeringsutredningen hade dock inte givit upp ambitionen att ta 
fram vetenskapligt grundade, ”definitiva” normer som skulle kunna 
ersätta den interimistiska lösningen med preliminära normer, och re-
dan hösten 1956 – i anslutning till de preliminära normernas publice-
ring – återupptog den sitt arbete. Ett antal konflikter bidrog dock till att 
ytterligare försena det redan försenade arbetet, och när materialinsam-
lingarna som skulle ligga till grund för de definitiva normerna väl kom 
igång blev inte resultatet det förväntade. Parkeringsbehovet visade sig 
inte vara så stort som tänkt. Den ansvarige utredningsmannen mani-
pulerade därför helt sonika siffrorna för att det skulle passa bättre med 
det förväntade utfallet. Även om ett antal väg- och planeringstekniska 
experter kraftigt ifrågasatte arbetssättet, beslutade Parkeringsutred-
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ningen, manipulationen till trots, att publicera resultaten. De prelimi-
nära normerna hade varit i bruk i fyra år när Anvisningar till bygg-
nadsstadgan: Parkeringsnormer publicerades 1960. Utredningen 
backade dock från ambitionen att de nya normerna skulle vara defini-
tiva, och skrev att dessa i likhet med de tidigare preliminära likaledes 
var ”att betrakta som provisoriska”. 

De nya normerna innebar en väsentlig skärpning i jämförelse med 
de tidigare preliminära normerna. Det handlade dels om en höjning av 
de redan tidigare höga normtalen, dels om att den äldre bebyggelsen 
inte längre kunde undantas normerna. Konsekvenserna lät inte vänta 
på sig.  

Den kommunala, regionala och statliga förvaltningen följde nor-
merna strikt, och möjligheterna till undantag krympte till ett minimum. 
Att plangranskande myndigheter följde normerna innebar att stads-
byggnadsprocessens andra aktörer förr eller senare rättades in i ledet. 
Byggherrar, fastighetsägare och planförfattare hade att följa dem. Sy-
stemet med auktoritativa statliga parkeringsnormer kom att fungera 
självförstärkande. 

Vid sidan om plangranskningen hade den statliga styrningen av 
stadsbyggandet ytterligare en viktig komponent och det var systemet 
med statliga bostadslån. Av alla bostäder som byggdes mellan 1961 
och 1975 tillkom cirka 90 procent med stöd av statliga lån. För att ef-
fektivisera den statliga lånegranskningen hade normsamlingen God 
bostad utarbetats, och 1960 års parkeringsnormer inkorporerades i 
denna. Bostadsstyrelsens lånegranskning bildade tillsammans med 
Byggnadsstyrelsens plangranskning en mycket starkt styrande struktur. 
För bostadsbyggandets del blev parkeringsnormernas genomslagskraft 
därför i det närmaste total. 

1960 års parkeringsnormer fick även förödande konsekvenser för 
innerstädernas bebyggelse. Eftersom existerande fastighetsbestånd inte 
längre kunde undantas normerna, och kraven på parkeringsutrymme 
var så högt ställda, innebar det många gånger att fastigheterna måste 
rivas, eftersom dessa inte kunde rymma det antal platser som krävdes. 
Enda sättet att tillgodose det stora antalet parkeringsplatser var i prak-
tiken att bygga nytt. 1960 års parkeringsnormer bidrog därför till att 
initiera den våg av omfattande rivningar av såväl centrumbebyggelse 
som centrumnära bostadsbebyggelse som sköt fart vid ingången av 
1960-talet. Orsaken till detta var de väg- och planeringstekniska ex-
perternas försök att lösa parkeringsproblemet genom att ta tomtmarken 
i besittning. 
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1960 års parkeringsnormer bestod av enkla schabloner som tilläm-
pades av plangranskande myndigheter oavsett omständigheter, vilket 
innebar att deras ”träffsäkerhet” var låg. Byggherrar och fastighets-
ägare reagerade på att de tvingades konstruera fler parkeringsplatser än 
vad som egentligen behövdes. Parkeringsproblemets lösning började 
bli en kostnadsfråga för dem. Deras intresseorganisationer reste frågan 
om det inte var möjligt att utveckla mer träffsäkra normer. Byggnads-
styrelsen tog till sig kritiken och fattade 1963 beslut om att revidera 
normerna. Därmed inleddes ett utdraget utredningsarbete. Denna pro-
cess speglar alltmer divergerande uppfattningar om konstruktionen och 
tillämpningen av normer. Skulle normerna vara enkla eller komplexa? 
Stela eller flexibla? Schematiska eller noggranna? Tvingande eller 
rådgivande? 

Byggnadsstyrelsen bjöd våren 1964 in ett antal experter till en 
konferens för att diskutera normernas utformning. Två synsätt på nor-
mernas roll i planprocessen utkristalliserade sig: ett idealistiskt och ett 
realistiskt. Förespråkarna för det förstnämnda synsättet hävdade att 
normerna bara var vägledande och att det var upp till varje kommun att 
anpassa dem till rådande förhållanden. Därför var det bättre att ange 
enkla och schematiska riktlinjer, vilka därefter kunde användas som 
utgångspunkt för lokala anpassningar. Företrädarna för det sistnämnda 
synsättet menade däremot att normerna i praktiken fått en tvingande 
effekt, även om de i teorin bara var rådgivande. Eftersom de sannolikt 
skulle fortsätta vara tvingande var det därför bättre att ”bygga in” 
möjligheten till lokala anpassningar i normerna. De pläderade för dif-
ferentierade och noggranna normer.  

Byggnadsstyrelsens utredningsmän valde den senare linjen och 
lade upp en ambitiös plan för att utveckla en detaljerad beräknings-
metodik, vilken skulle ligga till grund för differentierade normer av 
mycket hög noggrannhet. Ambitionen att inlemma såväl flexibilitet 
som noggrannhet i beräkningsmodellen innebar att dess komplexitet 
ökade mångfalt. Arbetet drog ut på tiden och beräkningsunderlaget 
svällde i omfång. Först i början av 1967 kunde ett utkast presenteras 
och det remitterades till ett antal expertgrupper, däribland länsarkitek-
terna, vilka av Byggnadsstyrelsen delegerats uppdraget att sköta den 
statliga plangranskningen. 

Remissinstanserna riktade kritik mot det ofullständiga statistiska 
underlaget och mot den bristfälligt redovisade beräkningsmetodiken. 
Majoriteten hade inte något emot att normernas noggrannhet ökade, 
men menade samtidigt att noggrannheten trots allt hade underordnad 
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betydelse. Mycket viktigare var att normerna skulle vara enkla och 
schematiskt utformade. I synnerhet länsarkitekterna var måna om att 
minimera tolkningsmöjligheterna genom klara och tydliga normer. De 
efterfrågade med andra ord precision framför noggrannhet. 

Utredningsmännen avfärdade kritiken och fortsatte på den redan 
inslagna linjen. För att understryka att normerna skulle fungera rådgi-
vande, beslutade utredningsmännen att kalla dem för ”riktlinjer”. De-
ras uppfattning var att varje kommun borde ha teknisk expertis på om-
rådet, vilken skulle genomföra individuella utredningar med riktlin-
jerna som utgångspunkt. Därför, menade de, behövdes en komplex 
beräkningsmodell. 

Riktlinjerna gick återigen ut på remiss till länsarkitekterna. Dessa 
skärpte sin kritik: riktlinjerna skulle vara schematiska och inte lämna 
utrymme för skiljaktiga tolkningar (de fortsatte dessutom att benämna 
dem normer). Synsättet stod i bjärt kontrast mot utredningsmännens 
ambition att skapa ”verklighetsnära” riktlinjer medelst en långtgående 
differentiering och hög noggrannhet. Regelskaparna och regelanvän-
darna gled allt längre från varandra i synen på hur riktlinjerna skulle 
tillämpas. De förra menade att riktlinjerna borde vara rådgivande, me-
dan de senare istället argumenterade för att de skulle vara tvingande. 

Publikationen Riktlinjer för bebyggelseplanering med hänsyn till 
bilplatsbehov blev en kompromisslösning. Den gavs ut i två delar un-
der 1968 och 1969. Den första var ett litet häfte om 24 sidor med de 
lätt avläsbara, schematiska riktlinjer i tabellform som länsarkitekterna 
önskat. Den andra bestod av 144 sidor och presenterade den detalje-
rade beräknings- och redovisningsmetod utredningsmännen utvecklat. 

Återigen visade sig dock riktlinjernas status vara oklar. Å ena si-
dan sades i publikationen att en lokal anpassning förutsattes ske i de 
fall de givna riktlinjerna inte motsvarade de verkliga förhållandena. Å 
andra sidan fick inte en sådan anpassning ske hursomhelst. Eventuella 
avvikelser måste motiveras genom särskild utredning. Men för detta 
behövdes teknisk expertis på lokal nivå, och någon sådan fanns inte. 
Även om riktlinjerna formellt sett bara var rådgivande, kom de åter-
igen att fungera som tvingande normer. 

Jämfört med de tidigare normsamlingarna innebar de nya riktlin-
jerna ytterligare en skärpning av normkraven. Bidragande var att an-
talet uppskattade bilplatser föll tillbaka på en prognos från 1965 som 
sade att 1990 så skulle Sverige ha en biltäthet på 500 bilar per 1 000 
invånare och 2000 en täthet på hela 600 till 650 per 1 000 invånare. 
Prognosen hade tagits fram av Sven Godlund som var professor i kul-
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turgeografi. Godlund hade själv varit noga med att understryka att siff-
rorna var ”resultatet av ett tentativt räkneexempel”, men Planverkets 
utredningsmän använde dem som obestridliga fakta. 

Expertstyret nådde sin kulmen vid 1960-talets slut och ett exempel 
på detta är Planverkets riktlinjer. Experterna tog sitt problemformule-
ringsprivilegium i planfrågor för givet, och ingen hade heller på allvar 
ifrågasatt detta. Med riktlinjerna dikterade Planverket att parkerings-
platser skulle byggas, för det andra hur många och för det tredje när 
det skulle ske. De underordnade frågorna om hur och var överlät myn-
digheten till byggherrar och kommunala planerare. Den helt övergri-
pande frågan om samhället skulle satsa sina resurser på att bygga för 
det ”fullständiga bilsamhället” och dess ”behov” av parkeringsplatser 
ställdes aldrig. För Planverkets experter var det en icke-fråga. 

Det sena 1960-talet var dock inledningen på en brytningstid där 
nya värderingar började göra sig gällande. Sociala rörelser bildades 
och dessa problematiserade de föregående decenniets materiella värde-
ringar och uppmärksammade bristerna i det moderna samhällsprojek-
tet. Stadsbyggnadsfrågorna och miljöfrågorna uppmärksammades ti-
digt. Något av en tändande gnista blev de omfattande planerna på 
massrivningar för att ge plats åt bilismen i form av motorleder och 
parkeringshus som presenterades av flera svenska städer under senare 
delen av 1960-talet. Experternas arbete hamnade plötsligt i offentlig-
hetens rampljus. 

Kritiken mot Planverkets riktlinjer blev våldsam. Riktlinjerna upp-
fattades som ännu ett exempel på experternas arrogans och maktfull-
komlighet, och en politisering av trafikfrågorna efterfrågades. Även 
inom Planverket, där ett generationsskifte skett, växte sig kritiken allt 
starkare. Att ifrågasättandet kom från experternas egna led var allvar-
ligt. Den enighet utåt som varit deras styrka blev allt svårare att upp-
rätthålla. Utredningsmännen försökte försvara sig, men situationen 
blev nästintill ohållbar och vid ingången av 1970-talet lämnade de sitt 
utredningsuppdrag och gick vidare till andra uppgifter. Men trots att de 
samhälleliga värderingarna hade förändrats levde resultatet av deras 
arbete kvar som frusen ideologi, vilken skulle komma att prägla stads-
byggandet i decennier. 

Trafikolyckor 
Under 1950-talet upphöjdes trafikolyckorna till en ny folksjukdom i 
klass med det tidiga 1900-talet tuberkulos, och trafiksäkerheten upp-
märksammades som ett av de mest angelägna samhällsproblemen. Den 
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tidigare forskningen visar att en intensiv debatt om trafiksäkerhetsfrå-
gor sköt fart. En ständigt återkommande fråga var vem som bar ansva-
ret: individen eller samhället? 

Två motstridande förklaringsmodeller gav sig tillkänna: dels den 
individual-psykologiska som menade att det mänskliga beteendet 
måste stå i centrum för trafiksäkerhetsarbetet, dels den väg- och plane-
ringstekniska som ansåg att en förbättrad vägstandard och samhälls-
planering var vägen mot en säkrare trafikmiljö. 

Under 1940-talets senare hälft och 1950-talet dominerades trafik-
säkerhetsdiskursen av den individual-psykologiska förklaringsmodel-
len genom 1945 års trafiksäkerhetskommitté och 1953 års trafiksäker-
hetsutredning. Den förstnämnda tillsattes med syftet att ”höja den all-
männa trafiksäkerheten och åstadkomma en bättre trafikkultur” och 
präglades av ett antal sammanlänkade föreställningar vilka kom att 
bilda den ideologiska grunden för efterkrigstidens trafiksäkerhetsar-
bete.  

Dels handlade det om föreställningen om trafik som en frihetsbe-
främjande kraft, vilken innebar att ett bejakande av den individuella 
motortrafiken var detsamma som ett bejakande av den individuella 
friheten. Omvänt innebar den att alla försök att begränsa eller reglera 
trafiken ifråga tolkades som försök att inskränka den individuella fri-
heten. Dels handlade det om föreställningen om trafiken som en nytto-
skapande kraft. Nyttoargumentet emanerade ur en mer allmänt utbredd 
föreställning om tekniken som en produktiv kraft. Teknisk utveckling 
ansågs resultera i stigande produktivitet och därmed leda till samhälle-
lig utveckling. Fler bilar innebar därmed ökad produktivitet och ett 
stigande välstånd. Dessa båda föreställningar genomsyrade synen på 
trafiksäkerhetsarbetet, vilket kom till uttryck i form av en föreställning 
om att trafiksäkerhetsåtgärder måste vara trafikbefrämjande. 

1945 års trafiksäkerhetskommitté gav uttryck för uppfattningen att 
människan måste rätta sig efter trafiken och inriktade följaktligen sina 
åtgärder på det mänskliga beteendet. Psykologiska och medicinska rön 
tillmättes stor betydelse. Den efterföljande 1953 års trafiksäkerhetsut-
redning argumenterade för att hela 91,8 procent av vägtrafikolyckorna 
orsakades av ”den mänskliga faktorn” och att vissa förare var mer 
olycksbenägna än andra. Utredningen konstaterade att trafiksäkerhets-
arbetet måste koncentreras på att för det första identifiera dessa ”trafi-
kens olycksfåglar” och för det andra ”undanröja deras farlighet”. 
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Men hur skulle detta ske? Hur skulle man komma åt olycksfågeln? 
Åtgärderna som presenterades var antingen för kontroversiella, kost-
samma, opålitliga eller för allmänna, svaga, resultatlösa.  

Dessutom visade det sig att den individual-psykologiska förklar-
ingsmodellen inte kunde förklara alla olyckor. Till dessa hörde barn-
olyckorna. Hur rationellt föraren än betedde sig kunde inte en olycka 
undvikas om ett barn rusade ut mellan två parkerade bilar. Enligt den 
individual-psykologiska förklaringsmodellens logik förblev barn-
olyckorna sådana som ”till sin natur” inte kunde undvikas, och den 
hade inte heller några åtgärder att föreslå för att komma tillrätta med 
dessa. 

Väg- och planeringstekniska experter var inte sena med att upp-
märksamma denna anomali i den individual-psykologiska förklar-
ingsmodellen. De menade istället att trafiksäkerheten framförallt skulle 
förbättras genom stadsplane- och vägbyggnadstekniska åtgärder. Ge-
nom att skilja på lekplatser och trafik samt förbjuda parkering längs 
gatorna skulle inte den ovan nämnda barnolyckan kunna uppstå. I de-
ras väg- och planeringstekniska förklaringsmodell var inte barnolyck-
orna längre någon anomali. 

Samtidigt kan det noteras att bilen utgjorde norm i än högre grad i 
den väg- och planeringstekniska förklaringsmodellen än i den indivi-
dual-psykologiska, eftersom bilförarens omgivning uppfattades som 
problemet istället för bilföraren själv. Barnen förväntades flytta på sig 
för att ge plats för bilisternas framfart och inte tvärtom. 

Föreställningen om trafiksäkerhetsåtgärder som trafikbefrämjande 
var central för de väg- och planeringstekniska experterna. Trafiken var 
nytto- och frihetsskapande och måste som sådan bejakas. Med rätt 
stadsplane- och vägbyggnadstekniska åtgärder kunde till och med has-
tigheten höjas samtidigt som säkerheten ökades.  

I synnerhet argumenterade de för att trafiksäkerhet skulle uppnås 
genom planläggning av städer och samhällen. Genomfartstrafik skulle 
skiljas från lokal trafik och motortrafik skulle skiljas från gång- och 
cykeltrafik. Idéerna om trafikens differentiering var brittiska och ame-
rikanska till sitt ursprung och började diskuteras av svenska väg- och 
planeringstekniska experter under 1940-talet. Vid 1940-talets slut och 
1950-talets början planerades och byggdes också ett antal svenska 
stadsdelar med körtrafik skild från gångtrafik. Till de mer omtalade 
hörde Södra Guldheden i Göteborg (1950), Baronbackarna i Örebro 
(1952) och Vällingby i Stockholm (1954). 
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De väg- och planeringstekniska experterna hade dock svårt att 
vinna gehör för den förhållandevis välgrundade uppfattningen att en 
stor del av trafikolyckorna kunde förekommas genom relativt enkla 
planeringsåtgärder. Dels berodde det på att den lavinartade ökningen 
av trafikolyckor under 1950-talets första hälft krävde åtgärder på kort 
sikt och de stadsplane- och vägbyggnadstekniska åtgärderna var till 
natur långsiktiga. Dels berodde det på att den väg- och planeringstek-
niska expertisen inte förmådde formulera sin syn på trafiksäkerhets-
problemet i vetenskapliga termer och hade därmed svårighet att vinna 
inträde i utredningar och institutioner. Vetenskapen visade sig vara det 
vassaste vapnet i kampen om problemformuleringsprivilegiet, och trots 
en del mothugg var det läkare och psykologer som i större utsträckning 
kunde legitimera sina utsagor med vetenskapens hjälp. 

Under 1950-talets senare hälft förankrades dock de väg- och pla-
neringstekniska experternas problemformulering hos olika aktörer och 
växte sig därmed allt starkare. Den främsta orsaken var att även dessa 
lyckades mobilisera vetenskapen för sina syften.  

Det första steget mot ett förvetenskapligande av deras problem-
formulering togs av en ny och något oväntad aktör. I slutet av 1956 tog 
Naturvetenskapliga forskningsrådet tillsammans med Medicinska 
forskningsrådet och Tekniska forskningsrådet initiativ till att inrätta 
Forskningsrådens kommitté för trafiksäkerhetsforskning.  

Förklaringen till forskningsrådens plötsliga intresse för trafiksä-
kerhetsfrågor var till stor del vetenskapsideologisk. En föreställning 
om vetenskapen som produktivkraft hade etablerats under 1930-talet 
för att upphöjas till en av välfärdssamhällets manifesta överideologier 
under 1950-talet. Vetenskapen kunde och borde bidra till samhällelig 
förändring. Forskningsråden uppfattade trafiksäkerheten som ett om-
råde där färdigheter i så kallad grundforskning snabbt kunde omsättas 
till samhällelig nytta och man ansåg att vetenskapliga insatser på om-
rådet därför var befogade. 

Forskningsrådens kommitté för trafiksäkerhetsforskning bestod av 
företrädare för de ingående forskningsråden och dessa argumenterade 
för att grunden för att påverka den rådande trafiksäkerhetssituationen 
var genom ”djuplodande, objektiv vetenskaplig forskning”. Istället för 
att organiseras horisontellt i discipliner borde forskningen organiseras 
vertikalt efter tillämpningar, och trafiksäkerhetsforskningen i Sverige 
som var uppsplittrad på olika discipliner borde därför samlas under 
Trafiksäkerhetsrådet (STR) som paraplyorganisation. 
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STR, som inrättats 1949, förde en tynande tillvaro med obetydliga 
resurser till förfogande. Rådet tog dock intryck av de andra forsknings-
rådens offensiva agerande och gav 1957 Statistiska forskningsgruppen 
vid Stockholms högskola i uppdrag att utreda såväl trafiksäkerhets-
forskningens inriktning som dess organisation. Statistiska forsknings-
gruppen präglades starkt av den rådande vetenskapsideologin och före-
slog att trafiksäkerhetsforskningen delades in i grundforskning å ena 
sidan samt i tillämpad forskning å den andra. Vidare föreslog den att 
STR:s verksamhet omorganiserades och utvidgades i enlighet därmed. 
Men för detta krävdes väsentligen utökade resurser och här kom de 
andra forskningsråden till undsättning. 

Tillsammans med STR uppvaktade dessa den sittande socialdemo-
kratiska regeringen och krävde ökade anslag till trafiksäkerhetsforsk-
ningen. Med grundforskningens hjälp skulle kampen mot trafikdöden 
vinnas, löd deras argument. Även om kraven på ökade anslag inte 
vann gehör vid 1958 års riksdag, ledde de till att Nordenstamska 
kommittén tillsattes för att ytterligare utreda trafiksäkerhetsarbetets 
organisation och inriktning. Denna reproducerade i stort Statistiska 
forskningsgruppens argumentering och förslaget vann den här gången 
riksdagens bifall. STR omorganiserades i enlighet med förslaget och 
dess grundforskningsprägel stärktes därmed markant.  

Såväl Statistiska forskningsgruppen som Nordenstamska kommit-
tén ifrågasatte den individual-psykologiska förklaringsmodellen. De 
menade att den mänskliga faktorns betydelse borde kunna minskas 
genom att medelst stadsplane- och vägbyggnadstekniska åtgärder 
skapa en trafikmiljö som var bättre anpassad till människan. Detta syn-
sätt präglade även STR:s verksamhet. 

Trafiksäkerhetsforskningens förändrade inriktning innebar att väg- 
och planeringstekniska experter såg en möjlighet att initiera forsk-
ningsprojekt. Arkitekten och professorn i stadsbyggnad vid Chalmers 
tekniska högskola i Göteborg Sune Lindström presenterade tillsam-
mans med civilingenjören Olof Gunnarsson ett forskningsprogram, i 
vilket de argumenterade för att en högre trafiksäkerhet kunde nås ge-
nom samhällsplaneringsåtgärder. Efter en utdragen process med ett 
antal remissrundor och utlåtanden beviljade STR 1961 medel för deras 
forskningsprogram. Inte långt därefter inrättade de forskargruppen 
Scaft. 

Scaftgruppen presenterade en problemformulering som placerade 
trafikmiljön i centrum istället för människan. Genom en mycket vid 
definition av begreppet trafikmiljö menade den att cirka 90 till 95 pro-
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cent av trafikolyckorna betingades av trafikmiljön. Gruppens förklar-
ing av trafikolyckornas uppkomst var därigenom väsensskild från 1953 
års statliga trafiksäkerhetsutredning som å sin sida fastslagit att drygt 
90 procent av trafikolyckorna berodde på den mänskliga faktorn. Med 
Scaftgruppens vetenskapligt motiverade problemformulering ryckte 
den väg- och planeringstekniska förklaringsmodellen fram jämsides 
med den individual-psykologiska. 

En central strategi som läkare och psykologer såväl som väg- och 
planeringstekniska experter använde sig av för att tillskansa sig pro-
blemformuleringsprivilegiet var förvetenskapligandet. De sistnämnda 
tillämpade därtill reduktionen som strategi. Genom att avgränsa och 
reducera snävade de in ett problemområde. Precis som saneringen av 
städernas äldre bebyggelse reducerades till en fråga om parkering, så 
reducerades trafiksäkerhetsproblemet till en fråga om samhällsplane-
ring. 

I Scaftgruppens forskningsansats ingick att den tillägnade kunska-
pen skulle omvandlas till nytta. Syftesformuleringen var starkt präglad 
av efterkrigstidens förhärskande vetenskapsideologiska strömningar; 
vetenskapen uppfattades enkelt uttryckt som en produktivkraft, vilken 
förväntades bidra till samhällelig utveckling. Nyttoinriktade discipliner 
och metoder som cost benefit-analys, optimeringsteori och system-
analys ingick också som centrala komponenter i Scaftgruppens arbete.  

Efter det empiriskt insamlade materialet analyserats, skulle det 
syntetiseras till ”rekommendationer för utformning av stads- och tra-
fikplaner med hänsyn till trafiksäkerhetens krav”, och vid ingången av 
1965 påbörjade Scaftgruppen arbetet med att utforma rekommendatio-
nerna. Inte långt därefter fick de klartecken av Kommunikationsde-
partementet att dessa skulle komma att gälla som nationella riktlinjer. 
Deras förslag skickades därefter ut på remiss till ett antal expertgrup-
per. 

Remissvaren visar att det rådde meningsskiljaktigheter om hur 
långt standardiseringen och systematiseringen av trafiksäkerhetsprin-
ciperna borde drivas. Flera var rädda att en alltför hård driven standar-
disering skulle utarma stadsmiljön. Andra önskade tvärtemot att stan-
dardiseringen drevs ännu längre än i förslaget. Däremot rådde en över-
gripande konsensus bland de tillfrågade expertgrupperna om att ökad 
trafiksäkerhet kunde nås genom samhällsplanering. Trafikdifferentie-
ringen i sig ifrågasattes inte av någon remissinstans. På ett undantag 
när ifrågasatte inte heller någon av remissinstanserna den grundläg-
gande föreställningen om att trafiksäkerhetsåtgärder måste vara trafik-
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befrämjande. Scaftgruppen uppfattade därför yttrandena som ett klar-
tecken för att publicera riktlinjerna. En första stencilupplaga distribue-
rades. I likhet med den tidigare Parkeringsutredningens experter arbe-
tade Scaftgruppen aktivt med att sprida riktlinjerna. De skrev artiklar 
och föreläste. I synnerhet det flitiga föredragshållandet gav genklang. 
Mängder av beställningar strömmade in. De kom även från utlandet. 
Ytterligare en stencilupplaga trycktes upp 1967. Först året därefter 
publicerades den officiella versionen, Scaft 1968: Riktlinjer för stads-
planering med hänsyn till trafiksäkerhet, och den spreds landsomfat-
tande. 

Scaft 1968 välkomnades överlag. Mottagandet kan kontrasteras 
mot den hårda kritik som Riktlinjer för bebyggelseplanering med hän-
syn till bilplatsbehov utsattes för. Skillnaden i mottagande berodde 
sannolikt på att publikationerna behandlade två helt skilda problem: 
trafiksäkerhet respektive parkering.  

Arbetet med trafiksäkerhet var i grunden en fråga om att minska 
antalet trafikolyckor – en fråga om att rädda liv. I trafiksäkerhetsarbe-
tet legitimerade målen medlen och att ifrågasätta åtgärder som syftade 
till att öka trafiksäkerheten gjordes inte utan vidare – inte ens under det 
radikala 1960-talet. Trafiksäkerhetsfrågorna låg också mycket högt 
upp på den politiska dagordningen efter den framgångsrika högertra-
fikomläggningen som ägt rum hösten 1967. Parkeringsproblemet 
handlade å sin sida om uppställning av fordon och det var ett problem 
som kunde angripas genom att minska eller öka det tillgängliga ut-
rymmet. Lösningen under 1950- och 60-talen gick ut på att öka ut-
rymmet genom att bygga parkeringsplatser på tomtmark. De många 
rivningarna som var resultatet gav upphov till protester. Scaft 1968 
kopplades således ihop med trafiksäkerhetsfrågor, medan Riktlinjer för 
bebyggelseplanering med hänsyn till bilplatsbehov länkades samman 
med stadsplaneringsfrågor. Den första publikationens minst sagt radi-
kala konsekvenser för stadsbyggandet – att lösningen på trafiksäker-
hetsproblemen var bilsamhällets förverkligande – uppmärksammades 
däremot inte. 

Entusiasmen över Scaft 1968 var inte lika stor bland väg- och pla-
neringstekniska experter. Även om de överlag ställde sig positiva till 
åtgärder för att minska trafikolyckorna, kunde de samtidigt inte låta bli 
att undra vad konsekvenserna av en långtgående tillämpning av rikt-
linjerna skulle bli för stadsbyggandet. Även om riktlinjerna bara var 
rådgivande uttryckte flera av experterna en farhåga att de skulle få en 
tvingande karaktär. Scaftgruppens uppfattning var däremot att riktlin-
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jerna måste följas obönhörligen. Gruppens uppfattning blev den rå-
dande. 

Som nämnts ovan vann riktlinjerna snabbt stor spridning och flera 
utvärderingar visar att de också tillämpades av väg- och planeringstek-
niska experter. Att mäta deras faktiska genomslag är en grannlaga 
uppgift, eftersom liknande planeringslösningar förekom även innan 
Scaftgruppens riktlinjer publicerats. Iakttagelser gjorda av planerings-
forskare och statliga utredningar pekar dock på att i stort sett all bo-
stadsbebyggelse under 1970-talet planerades och byggdes i enlighet 
med riktlinjerna. 

Slutsatser 
Som idé renodlade bilsamhället det moderna stadsbyggandets två mest 
utmärkande förändringsmönster: dels en utglesning av stadsbebyggel-
sen, dels en koncentration av densamma. De väg- och planeringstek-
niska experterna visualiserade bilsamhället som bilfria öar med kon-
centrerad verksamhet omgivna av trafikleder och parkeringsanlägg-
ningar. De bilfria öarna kunde vara bostadsområden, köpcentrum, 
kontorsanläggningar eller skolområden. Detta övergripande plan-
mönster förverkligades gång på gång i efterkrigstidens stadsbyggande, 
och står framförallt att finna i den anonyma periferins monotont och 
schematiskt planerade bostads-, centrum- och verksamhetsbebyggelse. 

En viktig förklaring till att den fysiska anpassningen av städer och 
samhällen till bilen kunde ske så snabbt och i så stor skala samt kunde 
ta så likartade former landet över ligger dels i de väg- och planerings-
tekniska experternas ideologiska föreställningar, dels i de planerings-
tekniska regler de utvecklade. 

De väg- och planeringstekniska experternas resonemang byggde 
på en föreställning om den tekniska utvecklingen som autonom. Bilis-
men kunde bara utvecklas i en riktning. En innebörd av resonemanget 
var att alternativa utvecklingsvägar inte behövde beaktas. Det fanns ju 
bara en väg att gå! Att alternativen, och därmed valet mellan olika 
tänkbara framtider, bortdefinierades innebar att frågor och beslut som 
rörde bilismen kom att framstå som opolitiska. Därigenom kunde 
dessa avhändas den politiska arenan för att istället överlåtas till de in-
stitutioner och personer som besatt den tekniska sakkunskapen.  

Samtidigt som de väg- och planeringstekniska experterna intog 
rollen som förmedlare av handlingsalternativ, undlät de att presentera 
alternativa utvecklingsvägar i sina analyser och utlåtanden. Även om 
deras roll i det statliga utredningsväsendet endast var upplysande och 
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rådgivande, såg de till att bara ge ett råd. Därigenom vidmakthöll de 
sin position som den tekniska utvecklingens suveräna uttolkare. 

Det faktum att experterna verkade i det statliga utredningsväsen-
det, författade planer för kommuner och privata konsultbolag, grans-
kade dessa för den statliga förvaltningen, där de även besatt centrala 
poster samt undervisade vid de tekniska högskolorna, innebar att deras 
försanthållanden, värderingar och normer präglade planeringen av stä-
der och samhällen. Att de argumenterade och agerade på grundval av 
föreställningen att bilismen ofrånkomligen skulle fortsätta sin ”fram-
marsch” bidrog genom deras stora inflytande till att göra föreställ-
ningen ifråga mer sann. 

De väg- och planeringstekniska experterna menade vidare att olika 
trafikslag drevs av olika logiker. Därför borde dessa skiljas åt i största 
möjliga utsträckning. Framförallt fick detta konsekvenser för synsättet 
på relationen mellan biltrafik och gångtrafik. Biltrafiken sågs som ra-
tionell och gångtrafiken som irrationell. I fallet trafiksäkerhet löd ar-
gumentet att en av de tyngst vägande orsakerna till det stora antalet 
trafikolyckor var blandningen av olika trafikslag. Hur rationellt bilis-
ten än betedde sig kunde olyckan vara framme på grund av fotgänga-
rens eller det lekande barnets oförutsägbarhet. För att minska olycks-
risken var det nödvändigt att skapa en mer förutsägbar omgivning ge-
nom att ”eliminera” de förment irrationella elementen i bilistens när-
het. Detta skedde genom att förflytta de gående – och därunder sorte-
rade såväl barn som gamla – till enklaver i stadslandskapet dit motor-
trafiken inte ägde tillträde. Åtskiljandet var en tydligt värderande prin-
cip. De gående – inte bilismen – identifierades som problemet. I an-
greppssättet blottar sig ytterligare en värderande princip: bilen som 
norm. 

Således styrdes de väg- och planeringstekniska experternas age-
rande på en övergripande nivå av två sinsemellan sammanlänkade 
principer: åtskiljandet och bilen som norm. Dessa utgjorde logiken 
bakom planmönstret med bilfria öar bestående av koncentrerad verk-
samhet omgivna av trafikleder och parkeringsanläggningar. 

Utifrån dessa principer skapades planeringstekniska regler. Par-
keringsnormer togs fram i flera versioner för att komma tillrätta med 
den ena sidan av trängselproblemet, nämligen de stillastående fordo-
nen. Genom att förflytta dessa från gator och vägar, torg och andra 
allmänna platser till parkeringsanläggningar av olika slag förlagda till 
kvartersmark, bereddes plats för fordonen i rörelse. Med Scaft 1968 
utvecklades riktlinjer för trafiksäker stadsplanering för att lösa de all-
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varliga problemen med trafikolyckor. Genom att bland annat före-
skriva skilda trafiknät för bil- och gångtrafik skulle trafiksäkerheten 
ökas. I trafiksäkerhetsriktlinjerna ingick vidare detaljanvisningar för 
biltrafiknätets utformning, vilka förespråkade ordentligt tilltagna tra-
fikleder. Därigenom kom riktlinjerna att i praktiken även bli en lösning 
på trängselproblemets andra sida – den rörliga trafiken. 

Reglerna förkroppsligade de väg- och planeringstekniska exper-
ternas obekymrade och oreflekterade 1950- och 60-talsdrömmar om ett 
framtida idealsamhälle centrerat runt bilen. De förstärkte och spred de 
ideologiska föreställningarna på ett närmast snöskredsartat sätt. I och 
med att reglerna snabbt vann insteg i den kommunala, regionala och 
statliga förvaltningsapparatens planeringsinstrument, kom de att ge-
nomsyra de efterföljande decenniernas omfattande stadsbyggande.  

Att de regelskapande experterna, i likhet med det omgivande sam-
hället, i många fall omprövade sina ideologiska utgångspunkter efter 
det att reglerna ifråga tagits i bruk, resulterade i det paradoxala förhål-
landet att deras tidigare bilvänliga värderingar – kodifierade i ett stat-
ligt sanktionerat regelverk – kom att stå i motsättning till deras nya, 
och i många fall, bilkritiska värderingar. Deras nyvunna trossatser 
vägde dock lätt i förhållande till den i regelverk och myndigheter 
frusna ideologin. 
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1996 Kyrkan mitt i byn – ett dyrbart arv (ISBN 91-7147-306-8) 
 
1997 Arkitekturens kvaliteter. Stadsrum och landskap inför ett  
 arkitekturpolitiskt handlingsprogram (ISBN 91-7147-395-5) 
 
1998 Byggnadskultur inför 2000-talet (ISBN 91-7147-505-2) 
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2000 Vi flytt nu (ISBN 91-7147-655-5) 
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 Linköpings universitet 2001 
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 Linköpings universitet 2002 
 
2003 Finns det rum för barn? (ISBN 91- 7373-889-1) 
 Linköpings universitet 2003 
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 Linköpings universitet 2004 
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 Linköpings universitet 2005 
 
2006 Planering med nya förutsättningar (ISBN 91-85643-54-8) 
 Linköpings universitet 2006 
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 Linköpings universitet 2010 
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