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Förord 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur stadsplaneringens roll för en effektiv 

klimatomställning framställs i policydokument såväl om klimatpolitik som om stadsplanering 

på svensk nationell nivå, jämfört med antaganden och förväntningar i aktuell klimatforskning. 

Tidigare har begränsad klimatpåverkan och klimatanpassning setts som två skilda inriktningar 

på samma problem i klimatomställningen. Forskning om klimatomställning för ofta fram att 

det är viktigt att synergier ses mellan klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan, då 

dessa kommer vara lika viktiga i framtidens nationella policyer. Genom en kvalitativ 

innehållsanalys analyseras fyra nationella policydokument, varav två med fokus på klimat och 

miljö och två med fokus på stadsplanering. Analysen visar att policydokumenten framställer 

stadsplaneringen som ett viktigt verktyg i klimatomställningen. Begränsad klimatpåverkan 

och klimatanpassning sammanlänkas dock inte, förutom när plandokumenten talar väldigt 

övergripande om klimat, och inga synergier mellan de två inriktningarna utforskas.  På grund 

av detta finns det en diskrepans mellan antaganden i forskning om klimatomställning och hur 

frågorna som framställs i de nationella policydokumenten. 
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1. Inledning 

Nuvarande och kommande klimatförändringar innebär att jorden står under förändring vilket 

innebär ett behov av att förbereda för de klimatförändringar som ohjälpligt kommer hinna ske 

samtidigt som det krävs förebyggande åtgärder för att minimera de kommande 

klimatförändringarna. Ett område som behöver bemöta båda dessa aspekter av klimatfrågan är 

stadsplaneringen (Adger et. al., 2008; Daniels, 2009; Bachinger et. al., 2011). Det är en svår 

men akut uppgift att integrera problembilden med klimatförändringar i samhällets 

beslutsprocesser på alla samhällsnivåer och det behövs policyer om stadsplanering som berör 

både begränsad klimatpåverkan och klimatanpassning (Raes & Swart, 2007; Biesbroek et al 

2008; Adelle & Russel, 2013). 

Klimatanpassning innebär justeringar på eko- eller samhällssystem för att genomföra 

klimatanpassningar efter befintliga klimatvariationer eller förväntade klimatförändringar. 

Samhällets sårbarhet inför klimatförändringar ökar allt mer, exempelvis på grund av den 

snabba befolkningsökningen i kustnära städer som är hotade av den förhöjda havsvattennivån. 

Då många städer är belägna nära kusten är detta ett allvarligt problem (Reyer et. al., 2011). 

Begränsad klimatpåverkan innebär strategier för att minska fortsatta utsläpp av växthusgaser 

(Run et. al., 2011; Biesbroek et. al., 2008). När det gäller begränsad klimatpåverkan är det en 

utmaning att många av jordens invånare idag bor i städer och att urbaniseringen fortsätter att 

öka. Hanteringen av klimatfrågan måste därför ta med många aspekter som även tar hänsyn 

till de många sociala förhållanden som ingår i en stad. Den urbana klimatomställningen blir 

därför viktig, för att stora förändringar kan och måste ske där, dels klimatanpassningen för att 

skydda ett stort antal människor, samt en minskning av utsläppen så att de höga halterna av 

växthusgaser som städer genererar minskar (Biesbroek et. al, 2008). Insikten att det kommer 

att krävas både kort- och långsiktiga strategier som berör både klimatanpassning och 

begränsad klimatpåverkan ökar allt mer inom politik och planering samt inom forskarvärlden 

(Wilson, 2006; Biesbroek et. al., 2008; Run et. al., 2011). 

Det är en utmaning att formulera och praktiskt implementera en policy för stadsplanering som 

handlar om hela klimatomställningen, det vill säga en policy som inkluderar de kommande 

men i vissa fall även de akuta klimatanpassningarna och samtidigt tar med kort- och 

långsiktiga förändringar som behöver göras för att nå en begränsad klimatpåverkan. (Reyer et. 

al., 2011; Bachinger et al., 2011). Just nu pågår ett forskningsprojekt vid Linköpings 
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Universitet – CLIPP – som studerar stadsplanering som arena för klimatomställning via ett 

antal kommunala fallstudier.  Studien utforskar dock inte hur stadsplaneringens roll i 

klimatomställningen framställs i aktuella policydokument på området. Forskningen har tydligt 

visat att klimatomställningen försvåras av att det förekommer brister i samverkan mellan olika 

nivåer; nationellt, regionalt och kommunalt där kommunerna efterfrågar tydligare direktiv och 

riktlinjer för att kunna ta sig an klimatanpassningen (Glaas, 2013). Dessa brister gör att 

klimatanpassningsåtgärderna som är tänkta att kunna hantera konsekvenserna av 

klimatförändringar och samtidigt ta hänsyn till andra samhällsintressen blir begränsade 

(Bulkeley & Betsill, 2005). En tydlig samverkan krävs mellan nationella aktörer som i 

policydokument preciserar mål, strategier och utgångspunkter och tar fram riktlinjer och 

lokala aktörer som ska agera konkret för att åstadkomma förändring. Samtidigt saknas idag 

kunskap om hur dagens nationella policydokument framställer behovet av en samlad 

klimatomställning av stadsplaneringen. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur stadsplaneringens roll för en effektiv 

klimatomställning framställs i nationella policydokument såväl om klimatpolitik som om 

stadsplanering på svensk nationell nivå, jämfört med antaganden och förväntningar i aktuell 

klimatforskning. Utgångspunkten för analysen är policydokument från olika 

myndighetsnivåer som handlar om stadsplanering och klimatomställning som avser såväl 

begränsad klimatpåverkan som klimatanpassning. 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur framställer de nationella policydokumenten problembilden av klimatförändringar? 

2. Hur framställer de nationella policydokumenten stadsplaneringens roll i klimatomställningen? 

3. Hur framställer policydokumenten relationen mellan klimatanpassning och begränsad 

klimatpåverkan? Framställs dessa som skilda delar eller i synergi till varandra? 

4. Vilka utmaningar utpekas för möjligheten att genomföra en effektiv klimatomställning genom 

stadsplanering och vilka strategier och åtgärder utpekas för att främja en mer effektiv 

klimatomställning samt vad krävs för att genomföra dessa strategier och åtgärder?  
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2. Forskning om klimatomställning i 

stadsplaneringen 

2.1 Vetenskaplig förankring och teori 

Den vetenskapliga förankringen används i denna uppsats som teori. Detta eftersom uppsatsens 

syfte är att undersöka hur stadsplaneringens roll för en effektiv klimatomställning framställs i 

nationella policydokument i jämförelse med antaganden och förväntningar i aktuell 

klimatforskning. Denna jämförelse presenteras i uppsatsens analysdel för att sätta analysen i 

ett större sammanhang (Harboe, 2013). Den vetenskapliga förankringen bygger på 

vetenskapliga artiklar och dessa behandlar begränsad klimatpåverkan och/eller 

klimatanpassning i stadsplaneringen och behovet av klimatomställning. De valda artiklarna är 

publicerade efter år 2003 för att ge uppsatsen en aktuell bild av problemområdet. I avsnitt 2.4 

är specifika nyckelord i texten kursiverade för att markera strategier och utmaningar för 

klimatomställningen i stadsplaneringen. Samma ord är kursiverade i uppsatsens analysdel när 

policydokumentens framställda utmaningar och strategier för klimatomställningen i 

stadsplaneringen analyseras, avsnitt 4.4. Detta görs för att lättare kunna se dessa kopplingar 

mellan teori och analys. Hur ser då antaganden och utgångspunkter i aktuell klimatforskning 

ut? 

2.2 Klimatpolitikens inriktning och utgångspunkter 

Klimatfrågan är idag en central del i olika nationers arbete med miljöfrågor och att begränsa 

miljöproblemen (Adelle & Russel, 2013; Hamin & Gurra, 2009). Klimatfrågan kräver ett 

engagemang från alla länder på en global nivå för att det ska ske effektiva förbättringar men 

förändringarna och strategierna måste även implementeras inom länderna och ofta på en lokal 

nivå, där de ska hanteras vid sidan av andra samhällsfrågor och problem (Raes & Swart, 

2007). Kommunerna har en viktig roll i klimatomställningen eftersom de arbetar på lokal nivå 

och de ska planera arbetet efter uppsatta nationella mål, ambitioner och riktlinjer (Glaas, 

2013). Det krävs mycket arbete likt ett komplext pussel för att skapa en gemensam policy som 

verkar från global till lokal nivå, mellan olika politiska sektorer och nivåer och som når över 

landsgränser samt kulturella skillnader (Biesbroek et. al., 2008). Enligt aktuell forskning om 

klimatpolitikens inriktning och utveckling behöver framtidens klimatpolitik ha en utvecklad 

strategi som tar med flera aspekter av klimatomställningen, det vill säga både en begränsad 
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klimatpåverkan och klimatanpassning samt formulera detta tillsammans i policyer (Biesbroek 

et. al., 2008; Raes & Swart, 2007; Adelle & Russel, 2013). Vid praktiskt klimatarbete finns 

det en tendens att fokusera mycket på arbetet med begränsad klimatpåverkan (Raes & Swart, 

2007; Hamin & Gurra 2009) och i teorin skulle arbete för en begränsad klimatpåverkan 

innebära ett mindre behov av klimatanpassningar och därav färre kostsamma åtgärder 

(Biesbroek et. al., 2008). En sådan fokusering gör det dock lätt att glömma hur viktigt det är 

med arbete för att klimatanpassa efter de problem som redan finns och som inom en snar 

framtid kommer att förstärkas som en direkt orsak av den redan pågående klimatförändringen 

(Raes & Swart, 2007). 

Forskning om klimatpolitikens utveckling visar att klimatanpassning och ambitionerna att 

begränsa dagens klimatpåverkan länge setts som två helt skilda inriktningar till samma 

klimatproblem istället för att se dem som sammanlänkande i en synergi (Adger et al. 2008; 

Biesbroek et. al., 2008). Enligt Linnér (2006) innebär ordet synergi att olika delar som arbetar 

tillsammans skapar något som är större än summan av de enskilda delarna. I en synergi kan 

både begränsad klimatpåverkan och klimatanpassning tillsammans minska vår påverkan på 

klimatet mer effektivt än var för sig (Thornbush et. al., 2013; Hamin & Gurra, 2009) och 

därmed är de nödvändiga för framtidens klimatarbete (Biesbroek et. al., 2008; Raes & Swart, 

2007). Linnér (2006) och Biesbroek et al. (2008) samt Raes och Swart (2007) menar att 

begränsad klimatpåverkan och klimatanpassning måste ses i synergi till varandra i 

stadsplanepolicyer.  

En anledning till att begränsad klimatpåverkan och klimatanpassning ses som skilda ansatser 

beror på att klimatanpassning sågs som något som riskerade att dra ner takten på arbetet för 

begränsad klimatpåverkan, vilket också gjorde att möjliga synergier mellan dem ignorerades. 

(Raes & Swart, 2007). En annan förklaring till att det har bedömts svårt att kombinera 

klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan är att de har hanterats av olika aktörer och 

sektorer i samhället. Likaså har den begränsade klimatpåverkan varit en fråga för forskare 

inom naturvetenskapen, medan klimatanpassning setts som en mer samhällsvetenskaplig 

fråga. Ett annat perspektiv som visar svårigheter i att hantera frågorna samlat har att göra med 

en skalproblematik där klimatanpassningsåtgärder vanligen sker på lokal nivå medan 

strategier för en begränsad klimatpåverkan huvudsakligen sker på nationell och internationell 

nivå (Biesbroek et. al., 2008; Raes & Swart, 2007). Tendensen att arbetet för en begränsad 

klimatpåverkan prioriterats före klimatanpassning i klimatpolitiken kan ha att göra med att det 

har bedömts vara enklare att implementera effektiva strategier för en begränsad 
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klimatpåverkan än det är att implementera strategier för klimatanpassning. De flesta 

industrialiserade länder har även specifika mål för att minska utsläppen av växthusgaser under 

en bestämd tid och det går att presentera mätbara resultat. Det är svårare att mäta hur pass 

effektiv klimatanpassning är och det finns inga förbestämda mål som gör det enklare att 

avgöra hur lyckad klimatanpassningsåtgärden är (Biesbroek et. al., 2008). Vidare har 

klimatanpassning också länge setts som en fråga för utvecklingsländer medan en begränsad 

klimatpåverkan har varit en ansvarsfråga för de industrialiserade länderna. Idag står det dock 

klart att klimatförändringarna påverkar alla länder och att behovet av klimatanpassning är en 

fråga också för utvecklade länder, som börjar märkas av den fysiska klimatpåverkan i 

boendemiljöer (Raes & Swart, 2007).  

För att sammanfatta den första delen av uppsatsens teori presenteras följande huvudpunkter: 

 Det behövs en stadsplanepolicy som hanterar hela klimatomställningen. 

 Begränsad klimatpåverkan och klimatanpassning ska ses som lika viktiga för 

klimatomställningen. 

 Stadsplanering har en viktig roll att fylla inom klimatomställning. 

2.3 Utgångspunkter för klimatomställning i 

stadsplaneringen 

Aktuell forskning om klimatpolitikens inriktning och utveckling har tydligt utpekat 

stadsplanering som en nyckelarena för att åstadkomma en mer effektiv klimatomställning 

(Adger et. al., 2008; Daniels, 2009; Bachinger et al., 2011). Stadsplanering är vad som 

utvecklar långsiktiga fysiska miljöer och ser hur olika delar, av exempelvis en stadsdel, kan 

integreras med varandra och på det sättet skapa hållbara stadsdelar. Stadsplanering kan göra 

det möjligt att hantera samhällets många och skilda behov som att utveckla boendemiljöer, 

vägar och järnvägar samt att utveckla naturmiljöer. (Biesbroek et. al., 2008; Wilson & Piper 

2010; Jordán & Infante, 2012; Graham et. al., 2013). Om det finns medvetenhet om 

stadsplaneringens konsekvenser exempelvis på ekologisk hållbarhet, vilket tyvärr ofta saknas, 

kan stadsplanering dessutom effektivt minska den ogynnsamma påverkan på naturmiljön som 

urbaniseringen medför och påverka att städers ekologiska fotavtryck minskas (Oliveira et al. 

2011). För att bromsa en ökad framtida klimatpåverkan måste stadsplaneringen kunna ta 

hänsyn till att klimatet kan förändras både nu och i framtiden (Run et al., 2011). Städer 

behöver både anpassas efter akuta fysiska konsekvenser och samtidigt anpassas så att de är 

mindre sårbara inför kommande katastrofer (Bedsworth, Hanak, 2010; Wilson & Piper, 2010).  
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2.4 Strategier och utmaningar för klimatomställning i 

stadsplaneringen 

Det finns flera utmaningar som förhindrar en klimatomställning i stadsplaneringen och det 

behövs strategier för att komma förbi dessa. Det finns dock inte någon enskild strategi, varken 

på lokal eller på nationell nivå, som kan användas för att anpassa till klimatförändringar eller 

minska på utsläppen av växthusgaser eftersom varje samhälle har unika förutsättningar 

(Biesbroek et. al., 2008). Det som dock ofta gäller vid genomförandet av en stadsplanering är 

att det behövs en helhetssyn som en strategi, vilket gör det möjligt att utveckla 

stadsplaneringen och att se förhållanden mellan olika delar av planeringen. Att arbeta med en 

helhetssyn gör det även möjligt att se de långsiktiga effekterna när stadsplaneringen sedan är 

verkställd (Biesbroek et. al., 2008).  

Det behövs en förbättrad integrering av klimatomställningen i stadsplaneringen för att hela 

problembilden med information samt strategier ska nå ut till alla samhällsnivåer (Coutts et al., 

2010). Dock är detta inte så lätt eftersom varje nivå har sina egna egenskaper som bestämmer 

formuleringen och utvecklingen av policystrategier, som politiska diskurser, kulturella 

värderingar och samhällsekonomiska sammanhang (Coutts et. al., 2010). 

En annan av flera utmaningar är att det förekommer brister vid implementering av lagar och 

direktiv mellan olika nivåer; nationell-, regional- och kommunal nivå, vid planeringen för 

klimatanpassning. Det resulterar bland annat i att kommuner ibland saknar tydliga direktiv 

från nationell nivå. Det praktiska arbetet med att ställa om städerna är kommunernas ansvar, 

då de är insatta i förutsättningarna på den lokala nivån. Bristerna vid implementeringen gör 

det svårt för kommunerna att praktiskt arbeta med stadsplaneringen (Glaas, 2013). En av 

utmaningarna med att implementera nya delar är att alla berörda samhällssektorer måste 

inkluderas. För att detta ska kunna ske krävs ett sektorsövergripande samarbete samt ett 

transdisciplinärt arbete mellan forskare, politiker och medborgare (Coutts et. al., 2010; 

Biesbroek et. al., 2008; Bachinger et. al., 2011; Thornbush et. al., 2013).  

Enligt Adger et. al (2008) skjuts ofta åtgärder för klimatanpassning fram på grund av 

bristande kunskap om klimatförändringar. Bristen på kunskap och osäkra klimatmodeller 

används felaktigt som en anledning till att vänta med att genomföra klimatanpassningar och 

det innebär ett hinder för klimatomställningen i stadsplaneringen. Adger et. al (2008) anser att 

osäkra klimatprognoser inte längre ska användas som anledning till att inte anpassa efter det 

förändrade klimatet. 
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En annan strategi mot mer hållbara städer är projektstöd som innebär att myndigheter stöttar 

fler projekt som ska utöka en miljöeffektiv infrastruktur och att myndigheter belönar den 

privata sektorn som står för kostnaderna för projektet med förmåner. Om den privata sektorn 

tjänar mer på “business- as usual” än på eko-effektiva projekt spelar det ingen roll om den 

privata sektorn blir den största kraften för utvecklingen av eko-effektiv infrastruktur. Därför 

behöver myndigheter arbeta för, både lokalt och nationellt, att det börjar luta mer åt hållbara 

strategier för infrastruktur (Jordán & Infante, 2012).  

En hållbar strategi att sträva efter är ett livscykelperspektiv vid planering av nya byggnader 

där byggnadens hela livscykel tas med; allt från själva konstruktionen till vilket material som 

ska användas, hur byggnaden ska försörjas och sedan hanteringen vid rivning. Material från 

rivna byggnader ska också återvinnas i största möjliga mån (Thornbush et. al., 2013).  

En viktig utmaning inom stadsplanering och klimatfrågan är den allt rikare medelklassens 

ekologiskt ohållbara livsstilar. Myndigheter som arbetar med stadsplanering måste därför 

försöka påverka varje enskild stadsbos livsstil för att kunna påverka och forma mer 

miljövänliga beteenden och livsstilar inom en hel stad (Daniels, 2009). Något som kan 

förenkla för medborgare att ha en mer miljövänlig livsstil är att bygga städer som har högre 

densitet med bostäder närmare arbetsplatser som minskar transportsträckor. Om det inte 

skulle vara lämpligt i något fall ska staden istället vara utformad med lättillgänglig 

kollektivtrafik (Thornbush et. al., 2013). En annan ohållbar livsstil är att vilja bo nära kusten, 

vilket blir allt mer populärt. Med stigande vattennivåer innebär det ökade risker för 

exempelvis vattennivåhöjningar samt ras och skred. Många städer är dessutom belägna på 

kustnära områden och befinner sig därför i riskzoner för vattennivåhöjningar. Detta är ett 

exempel på när klimatförändringar medför faror för städer som behöver anpassas med hjälp 

av stadsplanering. Arbetet med människors livsstilar blir därför relevant inom både begränsad 

klimatpåverkan samt inom klimatanpassning. (Graham et. al., 2013). 

 

För att sammanfatta den andra delen av uppsatsens teori presenteras nedanstående 

huvudpunkter: 

 Helhetssyn inom stadsplanering 

 Integrering av klimatomställning inom stadsplanering 

 Förbättrad implementering av nya lagar, direktiv och information mellan alla nivåer 

 Bristande kunskap bör inte ses som ett hinder för stadsplanering 

 Projektstöd till mer miljöeffektiv infrastruktur 
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 Livscykelperspektiv vid stadsplanering 

 Ohållbara livsstilar behöver hanteras inom stadsplanering 

3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod: Innehållsanalys 

För att besvara uppsatsens syfte har en kvalitativ innehållsanalys använts. En kvalitativ metod 

kan innebära att studera en text, utföra intervjuer eller observera ett samhällsfenomen, som 

genom analys och tolkning ger ökad förståelse av samhällsfenomenet (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Kvalitativa metoder skiljer sig från kvantitativa metoder som kan innebära 

enkätstudier och statistiska analyser. För att komma åt många samhällsvetenskapliga fenomen 

krävs det kvalitativa metoder (Ahre & Svensson, 2011). 

Kvalitativ innehållsanalys är en form av textanalys. En textanalys är avsedd att belysa ett 

särskilt samhällsvetenskapligt problem genom att analysera texters innehåll. Man brukar tala 

om kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ innehållsanalys. I en kvantitativ innehållsanalys 

räknas exempelvis hur ofta speciellt utvalda ord förekommer i en text. Med en kvalitativ 

innehållsanalys vill man istället analysera vad och hur något framställs i en text (Bergström & 

Boréus, 2000). Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka hur stadsplaneringens roll 

i klimatomställningen framställs i nationella policydokument och att jämföra detta med 

antaganden i klimatforskning är en kvalitativ innehållsanalys lämplig. Syftet är att undersöka 

vad som framställs i dokumenten samt vad det har för innebörd, och inte att undersöka hur 

ofta något förekommer i dokumenten som med en kvantitativ innehållsanalys. Med kvalitativ 

innehållsanalys är det även möjligt att tolka och analysera det som både kan läsas i en text och 

även det som inte framkommer (Bergström & Boréus, 2000). Detta blir viktigt för oss 

eftersom vi relaterar innehållet i policydokumenten till antaganden och förväntningar i aktuell 

klimatforskning. 

3.2 Urval av empiriskt material- klimatdokument och 

plandokument 

Dokument utgör en stor del av vår organisatoriska verklighet och idag har dokument stor 

betydelse för handlingar och beslut i vårt samhälle (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Eftersom 

den svenska forskningen kring klimatomställning i stadsplaneringen inte kartlagt 
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policydokument på området blev vår utgångspunkt vid val av empiriskt material just 

officiella, nationella policydokument som kan väntas diskutera klimatomställning av 

stadsplaneringen. Vi har valt att studera såväl klimatpolicydokument, för att se hur dessa 

framställer stadsplaneringen som arena för klimatomställning, som policydokument kring 

stadsplanering för att se hur dessa framställer behovet av klimatomställning inom den egna 

sektorsverksamheten. Eftersom forskningen pekat på nödvändigheten att kombinera arbetet 

med att minska klimatpåverkan och att hantera klimatförändringarnas konsekvenser och 

dessutom utpekat stadsplanering som en nyckelarena för att åstadkomma detta är det 

intressant att jämföra klimatdokument och plandokument för att undersöka skillnaden i hur 

stadsplaneringens roll för klimatomställningen framställs i de två olika typerna av nationella 

policydokument. 

Enligt Bergström & Boréus (2000) är ett första steg i en innehållsanalys att 

undersökningsmaterialet samlas in och avgränsas utifrån studiens syfte. Ett första steg i vår 

metod blev därför att söka efter nationella policydokument via myndigheternas webbplatser 

och göra för uppsatsens syfte relevanta avgränsningar. För att lättare kunna välja vilka 

policydokument vi skulle analysera sökte vi efter specifika ord i dessa (Bergström och 

Boréus, 2000). Exempel på sökord som användes vid genomsökningen var: Utmaningar, 

Anpassning, Klimat, Utsläpp, Hinder, Stadsplanering, Stadsutveckling, Åtgärder, Strategi och 

Omställning. 

Eftersom Sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) och Klimatpropositionen (Prop 2008/09:162) 

är centrala dokument inom klimat- och miljösektorn var valet att analysera dessa enkelt. Valet 

av plandokument var dock inte lika självklart. Flera dokument inom planeringsektorn 

övervägdes och de som valdes bort handlade mer om hur plansektorn kan skapa 

klimatanpassning där exempelvis Boverket ger rekommendationer och diskuterar direkta 

åtgärder utifrån lagkrav från plan- och bygglagen. Vi valde istället plandokument som 

innehåller mer övergripande förhållningssätt och inriktningar inom respektive fält. 

Sammantaget har fyra policydokument analyserats. Dessa policydokument benämns med 

förenklade namn i uppsatsen. Dokumentet Sverige inför klimatförändringarna - hot och 

möjligheter (SOU 2007:60) kallas för “Sårbarhetsutredningen”, En sammanhållen klimat- och 

energipolitik (Prop 2008/09:162) kallas för “Klimatpropositionen”, Förslag för fortsatt arbete 

till hållbar stadsutveckling (M 2011:01/2012/67) kallas för “Delegationsförslaget” och 

Hållbar stadsutveckling (Ku2009/1620/KV) kallas för “Stadsplaneutredningen”. Urvalet av 
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policydokumenten genomfördes under februari 2013 och av policydokumenten som då fanns 

tillgängliga var dessa policydokument de mest relevanta för uppsatsens syfte. 

3.2.1 Klimatdokument 

Sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) 

Den nationella sårbarhetsutredningen är skriven på uppdrag av den svenska regeringen och 

syftar till att informera och ge förslag till ett bättre arbete för en mer effektiv 

klimatanpassning för att minska på sårbarheten mot klimatförändringar. Policydokumentet 

valdes för analys eftersom det fokuserar på klimatanpassning vilket innebär att det kan 

komma att påverka framtida diskussioner om klimatomställning. Myndighetskartläggningar 

har visat att 14 av de 59 föreslagna åtgärderna redan lett till handling via regeringen och 14 

andra förslag har delvis trätt i kraft och har därför haft påverkan på arbetet med 

klimatanpassning (Storbjörk 2011). 

Klimatpropositionen (Prop. 2008/09:162) 

Denna nationella proposition innehåller förslag från Sveriges regering till riksdagen för en 

hållbar klimatpolitik. Policyn fokuserar på åtgärder för en begränsad klimatpåverkan men 

bygger även bland annat på Sårbarhetsutredningens förslag om klimatanpassning. Denna 

policy var intressant att analysera då förslagen i denna kommer från den sittande regeringen 

och antas påverka det framtida arbetet med klimatomställning i städer. Propositionen har 

bland annat lett till att det mellan 2009 och 2011 investerades 300 miljoner kronor till åtgärder 

som möjliggör att lättare kunna ta fram klimatanpassningsåtgärder (Storbjörk 2011). 

3.2.2 Plandokument 

Stadsplaneutredningen (Ku2009/1620/KV) 

Detta nationella policydokument är framtaget av myndigheterna Boverket, 

Riksantikvarieämbetet och Arkitekturmuseet. Dokumentet är en utredning till regeringen och 

ger ett underlag för det framtida arbetet inom stadsplanering. Den ger ett annat perspektiv på 

stadsplanering med fokus på vikten av den sociala och kulturella aspekten vid hållbar 

stadsplanering. Valet av detta policydokument gjordes då det är skrivet av myndigheter som 

utforskar vad som krävs för en hållbar stadsplanering. 

Delegationsförslaget (M 2011:01/2012/67) 
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Detta nationella policydokument är framtaget av myndigheten Delegationen för hållbara 

städer. Policyn är en utredning för regeringen som kan ge underlag för framtida propositioner 

vilka kan leda till nya riktlinjer och lagar för hållbar stadsutveckling. Detta policydokument är 

relevant för att det specifikt riktar in sig på förslag inom hållbar stadsplanering på uppdrag av 

regeringen. 

3.3 Att utforma analysverktyg 

För att vi skulle kunna konstruera ett analysverktyg som skulle ge relevanta svar om de 

nationella policydokumenten läste vi först igenom de valda policydokumenten för att få 

förståelse av deras innehåll i enlighet med rekommendationer från metodlitteratur (Bergström 

& Boréus, 2000). Analysverktyget är inspirerat av Bacchi´s (2009) problematiserande frågor. 

Bacchi´s (2009) problematiserande frågor är ämnade att kritiskt granska problematiseringar i 

policydokument; att se vad som tas med, hur det framställs och vad som utelämnas (Bacchi, 

2009). Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka hur våra valda policydokument framställer 

stadsplaneringen i klimatomställningen samt vilka problembilder dokumenten har av 

klimatförändringar var Bacchi´s (2009) problematiserande frågor lämpliga att utgå ifrån. Vi 

utformade egna problematiserande frågor som motsvarade uppsatsens frågeställningar och 

prövade frågorna på ett av policydokumenten. För att frågorna skulle vara så anpassade till 

vår empiri som möjligt reviderade vi dessa efter hand (Bergstöm & Boréus, 2000). Vi gjorde 

mindre revideringar av frågeställningarna under utformningen av de problematiserande 

frågorna eftersom analysverktyget och frågeställningarna går hand i hand. De 

problematiserande frågorna formulerade vi så här: 

1. Hur framställs problembilden av klimatförändringar? 

2. Hur framställs stadsplaneringens roll i klimatomställningen? 

3. Hur framställer policydokumenten relationen mellan klimatanpassning och begränsad 

klimatpåverkan? Framställs dessa som skilda delar eller i synergi till varandra? 

4. Vilka utmaningar utpekas för möjligheten att genomföra en effektiv klimatomställning 

genom stadsplanering och vilka strategier och åtgärder utpekas för att främja en mer effektiv 

klimatomställning samt vad krävs för att genomföra dessa strategier och åtgärder? 

 

3.4 Att genomföra analysen 
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För att vara säkra på att analysen skedde konsekvent och minska risken för att relevanta delar 

förbisågs samt för vi tillsammans skulle nå en djupare tolkning som skulle bidra till flera 

perspektiv av policydokumenten analyserade vi policydokumenten enskilt och jämförde sedan 

våra bedömningar med varandra. Detta blev en form av kvalitetssäkring av analysen 

(Bergström & Boréus). 

Våra fyra analysfrågor ställdes en i taget till varje policydokument. Genom att läsa i 

policydokumenten hittades de framställningar som fungerade som svar på analysfrågan. De så 

kallade svaren presenterades i uppsatsens analysdel som citat och referat vilka vi var noga 

med att skriva ut från vilket policydokument det togs. Vi använde citat och referat för att låta 

policydokumentens egna ord och formuleringar få komma fram och för att visa var vi drog 

våra slutsatser ifrån, vilket ökar undersökningens trovärdighet enligt Harboe (2013). Varje 

citat och referens presenterades och dess innebörd förklarades. Vi tog även hänsyn till dess 

kontext, genom att förklara dess sammanhang, för att ge rättvisa till policydokumentens 

framställningar (Harboe, 2013). 

För att strukturera uppsatsens analysdel delades den upp i olika avsnitt för varje analysfråga. 

Sedan delades dessa upp i delavsnitt efter olika ämnesområden. När plan- och 

klimatdokumentens framställningar skilde sig mot varandra, jämfördes dessa mot varandra 

och vi diskuterade även vad skillnaderna kan bero på. När alla för uppsatsen relevanta citat 

var på plats i analysen och när dessa hade presenterats och analyserats, jämförde vi 

policydokumentens framställningar med antagningar och förväntningar i aktuell 

klimatforskning, vilka presenters i avsnittet Forskning om klimatomställning i 

stadsplaneringen. Dessa antagningar och förväntningar fann vi i vetenskapliga artiklar som 

berörde klimat och stadsplanering. Dessa jämförelser, som är en del av uppsatsens syfte, 

gjordes för att få en uppfattning om huruvida det i nationella policyer beskrivs vara ett behov 

att sammanlänka arbete med begränsad klimatpåverkan och klimatanpassning, vilket behövs 

enligt antaganden och förväntningar i dagens klimatforskning. 
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3.5 Metoddiskussion 

Det är viktigt att se över en metods validitet och reliabilitet, för att få en uppfattning om hur 

trovärdigt utförandet är. Validitet gäller relevansen i de frågor som ställs, materialet eller data 

som samlats in, för undersökningens syfte. Reliabiliteten ser till trovärdigheten i hur material 

valts ut eller samlats in, och att svar inte förvrängs (Denscombe, 2004). För att se till den 

presenterade metodens validitet och reliabilitet behövs ett kritiskt synsätt till analysmetoden. 

Analysfrågorna var utformade för att matcha vårt syfte och våra frågeställningar och var 

framtagna för att passa den typen av dokument som vi valde att analysera. Materialet är 

officiella dokument som används i beslutsfattande i samhället och därför finns det ett syfte 

och ett behov av att granska denna typ av dokument. När det gäller reliabilitet har vi strävat 

efter att följa rekommenderad metodpraxis för kvalitativ innehållsanalys. Utkomsten i denna 

metod kan variera beroende på vem som utför uppgiften, men data är fortfarande detsamma, 

och vi anser att en kvalitativ innehållsanalys bäst för fram vad texten säger, oavsett vem som 

utför undersökningen. Ett citat taget ur texterna kommer alltid att vara samma citat, och redan 

där kan läsaren följa med i forskarens spår i resonemanget som sker, samtidigt som det ska tas 

hänsyn till citatets ursprungliga kontext. Data blir därför väldigt närvarande genom hela 

texten. Men som alltid vid samhällsvetenskaplig forskning är tolkningen central för hur 

materialet bryts ner och förstås (Denscombe, 2004). 

4. Analys 

För att undersöka huruvida svenska, nationella policydokument om stadsplanering uttrycker 

sig angående klimatomställning, har vi valt att göra en innehållsanalys på fyra nationella 

policydokument; Sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60), Klimatpropositionen (Prop. 

2008/09:162), Delegationsförslaget (M 2011:01/2012/67) samt Stadsplaneutredningen 

(Ku2009/1620/KV). 

I samtliga avsnitt görs jämförelser mellan plan- och klimatdokumenten men jämförelser görs 

även i vissa fall mellan olika enskilda policydokument. Eftersom syftet även är att jämföra 

antaganden och förväntningar i klimatforskning med hur det i policyer framställs om 

stadsplanering i klimatomställningen presenteras också våra jämförelser mellan de fyra 

nationella policydokumenten och uppsatsens vetenskapliga förankring. 
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Analysen är uppdelad i fyra avsnitt, vilka är: 

”Bilden av klimatförändringar” ”Klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan: synergi 

eller separation?” samt ”Utmaningar, strategier och åtgärder för stadsplaneringen i 

klimatomställningen”. 

4.1 Problembilden av klimatförändringar 

I det första avsnittet presenteras de fyra nationella policydokumentens framställda 

problembilder av klimatförändringar. 

Både i plandokumenten och i klimatdokumenten framställs klimatförändringar som ett 

allvarligt problem. Exempelvis betonas klimatförändringar som ”en av vår tids största 

utmaningar” i Klimatpropositionen (Prop. 2008/09:162, s. 9). Liknande resonemang framförs 

av plandokumentet Delegationsförslaget (M 2011:01/2012/67). 

Det finns dock skillnader mellan klimat- och plandokumenten gällande hur problemen med 

klimatförändringar framställs. I de två klimatdokumenten; Klimatpropositionen (Prop. 

2008/09:162) och Sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) refererar till FN:s klimatpanels 

bedömningsrapporter, i vilka det står att den största orsaken till temperaturhöjningar och 

utsläpp av växthusgaser från mänsklig påverkan. Båda klimatdokumenten presenterar därför 

liknande problembilder av klimatförändringar. Nedan följer ett exempel på detta: 

“IPCC slår fast att det finns en tydlig koppling mellan människans utsläpp av 

växthusgaser och de uppmätta temperaturökningarna under de senaste femtio 

åren.” (Prop. 2008/09:162, s. 38) 

Klimatdokumenten beskriver tydligt klimatförändringarnas konsekvenser, vilka exempelvis är 

hot mot den biologiska mångfalden och människans hälsa då det varmare klimatet via 

exempelvis värmeböljor kan leda till fler dödsfall och ökad smittspridning. Båda 

klimatdokumenten talar även om ökade framtida problem med översvämningar på grund 

stigande havsnivåer, ras och skred som drabbar samhällets infrastruktur och bostäder. 

Följande citat är ett exempel på detta: 

“Den ökade översvämningsrisken drabbar framför allt bebyggelse, vägar och 

järnvägar.” /.../ “Lokala skyfall med översvämningar av dag- och avloppssystem är 



18 
 

redan idag ett stort problem/som/ kommer att bli ännu större i framtiden.” (SOU 

2007:60, s. 13) 

Bilden av klimatfrågan som presenteras i klimatdokumenten stämmer väl överens med 

antaganden i klimatforskning. Enligt dessa antaganden är människan den största orsaken till 

utsläpp av växthusgaser, med städer som de centrala utsläppskällorna (Quay, 2011). 

Klimatfrågan ses idag, i flera länder, som en viktig politisk fråga i arbetet med att minska på 

miljöproblemen (Adelle & Russel, 2013). 

I jämförelse med klimatdokumenten skrivs det i plandokumenten väldigt lite om 

klimatförändringarna i sig och det fokuseras på städers klimatpåverkan och på 

stadsplaneringens roll. Att klimatförändringar är ett problem sägs oftast indirekt i 

plandokumenten eftersom det där talas om stadsplanering som lösning på hur städerna ska 

minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till konsekvenser. Detta går i samma linje som 

antaganden i forskning som beskriver att det är en nödvändighet att göra städer mer 

klimatmässigt hållbara (Jordán & Infante, 2012). 

I Delegationsförslaget (M 2011:01/2012/67) talas det mer direkt om att klimatförändringar 

innebär problem, än vad som framställs i Stadsplaneutredningen (Ku2009/1620/KV). I 

Delegationsförslaget (M 2011:01/2012/67) framställs det exempelvis tydligt att den snabba 

urbaniseringen innebär att utmaningarna med klimatförändringarna koncentreras till städerna. 

Nedanstående citat visar detta: 

“Världen står inför en globalt hotande klimatförändring. Det pågår samtidigt en 

snabb urbanisering vilket medför att utmaningarna alltmer koncentreras till 

städerna.” (M 2011:01/2012/67, s. 6) 

I de båda plandokumenten betonas vikten av att tillräckligt fort ställa om städerna så att de 

bidrar till en hållbar utveckling. Följande citat ger ett exempel på det: 

“En av samhällets största utmaningar är att åstadkomma en tillräckligt snabb 

omställning av städers struktur, funktionssätt och innehåll så att de verksamt bidrar 

till en hållbar utveckling.” (M 2011:01/2012/67, s. 16) 

Även om dokumenten inte skriver om klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser 

fastslås istället att städernas klimatpåverkan, miljöfrågor samt sociala och kulturella frågor 

behöver vägas samman i stadsplaneringen, vilket följande citat visar ett exempel på: 
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“I planeringen och utformningen av ett hållbart samhälle ska aspekter som miljö- och 

klimatpåverkan vägas samman med sociala och kulturella aspekter.” 

(Ku2009/1620/KV, s. 10) 

Detta betyder att klimatfrågan blir en viktig fråga bland andra för stadsplaneringen att hantera. 

Avslutningsvis; det finns skillnader mellan hur klimat- och plandokumenten framställer 

problembilden av klimatförändringar. I klimatdokumenten diskuteras klimatfrågans 

kunskapsläge, orsaken till klimatförändringar och klimatförändringarnas konsekvenser. Dessa 

dokument syftar även till att medverka till utveckling och förbättring av policyer inom klimat- 

och miljösektorn. I plandokumenten hanteras klimatfrågan som en fråga som är viktig att 

hanteras inom stadsplaneringen tillsammans med andra viktiga frågor. Olika typer av policyer 

ska integreras med varandra och då inte bara klimat- och miljösektorn som i 

klimatdokumenten. I plandokumenten är problembeskrivningen av klimatförändringarna tunn; 

klimatfrågans kunskapsläge och dess orsaker nämns inte och klimatfrågan nämns sällan 

ensam utan i relation till andra samhällsfrågor. 

4.2 Stadsplaneringens roll i klimatomställningen 

I detta avsnitt presenteras hur stadsplaneringens roll i klimatomställningen beskrivs i de valda, 

nationella policydokumenten. 

Det går att se en skillnad i hur klimat- respektive plandokumenten diskuterar 

stadsplaneringens roll. Klimatdokumenten diskuterar stadsplaneringens roll ur ett 

klimatomställningsperspektiv, där stadsplanering ses som ett av flera andra verktyg som ska 

motverka negativ klimatpåverkan och minska sårbarheten i städerna. Stadsplaneringen ska 

förebygga en negativ klimatpåverkan och anpassa städerna för framtida naturkatastrofer och 

klimatförändringar som kan påverka boendemiljön, vilket kommer att bli en nödvändighet för 

den framtida stadsutvecklingen. Detta stämmer väl överens med antaganden i forskning om 

hur klimatfrågan ska hanteras inom stadsplanering (Run et. al., 2011). Vidare framställs 

stadsplaneringen och klimatanpassningen i klimatdokumenten som en viktig del av lösningen 

och arbetet med den komplexa klimatfrågan i sin helhet. Exempelvis framställs det i 

Sårbarhetsutredningen (SOU:2007:60) att stadsplanering är nödvändigt för att kunna anpassa 

byggnader mot värmeböljor, på grund av klimatförändringar, som tidigare varit ovanliga för 

Sverige men som troligen kommer bli vanligare. Denna framställning visar vi med detta citat: 
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“I stadsplaneringen bör även de ökande temperaturerna sommartid beaktas vid 

utformningen av bebyggelsen. Detta kan kräva ett nytänkande eftersom det framtida 

klimatet högst sannolikt kommer att medföra extrema värmeböljor som vi tidigare i 

vårt land inte har någon erfarenhet av. Byggnader har en mycket lång livslängd och 

en omställning bör därför inledas tidigt för att anpassningen ska kunna göras vid 

nybyggnation och vid renoveringar och ombyggnader  /.../” (SOU 2007:60, s. 445) 

Efter vad som framställs i Klimatpropositionen (Prop 2008/09:162) har inte stadsplanering 

automatiskt en positiv roll för begränsad klimatpåverkan, utan stadsplanering kan även 

resultera i att fossilberoendet förstärks, vilket detta citat visar: 

“Samhällsplaneringen är ett verktyg som har betydelse för om den samhällsstruktur 

som utvecklas kommer att möjliggöra ett resurs- och koldioxidsnålt samhälle eller 

förstärka fossilberoendet.” (Prop. 2008/09:162, s. 137) 

Enligt forskning om stadsplanering utförs den inte alltid på ett sådant sätt att slutresultatet blir 

positivt för miljön (Oliveira et. al., 2011), som att i detta fall möjliggöra ett resurs- och 

koldioxidsnålt samhälle. Men det ska understrykas att en stadsplanering kan ge negativa 

effekter på miljön om det utförs på ett icke hållbart sätt. Citatet ovan från Klimatpropositionen 

(Prop 2008/09:162) tycks bygga på liknande antaganden och utgångspunkter och stärker 

egentligen stadsplaneringens betydelse ur klimatsynpunkt, det vill säga; de beslut som fattas i 

planeringen är viktiga för samhällsutvecklingen. 

I plandokumenten presenteras en något annorlunda bild av stadsplaneringens roll än i 

klimatdokumenten. I dessa dokument har stadsplaneringen den huvudsakliga rollen, på grund 

av dess fokus, som kan begränsa klimatutsläppen. Eftersom det i plandokumenten står att 

stadsplaneringen kan bidra till minskade klimatutsläpp kan vi säga att plandokumenten berör 

klimatfrågan, även om den bara framställs i förhållande till stadsplanering. I 

Stadsplaneutredningen (Ku2009/1620/KV) finns följande exempel som ger en bra bild av den 

övergripande rollen som kan representera båda plandokumenten: 

“Genom strategisk planering av bebyggelse, trafikinfrastruktur, energiförsörjning, 

grönstruktur med mera i översiktsplaneringen kan såväl ekologiska som sociala och 

kulturella förhållanden påverkas. För detta fordras ändamålsenliga strukturer, 

kvalitet i det som byggs, fungerande kollektivtrafiksystem och ett tillvarataget 

kulturarv. /.../ Fysisk planering är också ett av verktygen för påverkan på 
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klimatförändring, klimatanpassning och energianvändning. Strategisk planering av 

staden i översiktsplanering och även i detaljplanering kan påverka utsläppen.” 

(KU2009/1620/KV, s. 25) 

Både Delegationsförslaget (M 2011:01/2012/67) och Stadsplaneutredningen 

(Ku2009/1620/KV) lyfter fram utsläppsminskningar som ett problem som kan hanteras av 

stadsplaneringen medan klimatanpassning är en fråga som nämns men som aldrig utvecklas 

fullt ut som en del av klimatomställningen. 

I plandokumenten förmedlas en roll där stadsplanering med dess verktyg översiktplanering 

och detaljplanering ska hantera flera stadsfrågor. I plandokumenten framställs det även som 

viktigt att se en stad som en helhet. En stad ska vara en attraktiv bo- och levnadsplats 

samtidigt som den ska vara hållbar. En helhetssyn är betydande för att det ska kunna ske ett 

bra samarbete mellan olika sektorer i arbetet med stadsplanering. Detta är även viktigt enligt 

antaganden i forskning som hanterar frågor kring hur klimatfrågan bör behandlas inom 

stadsplanering (Biesbroek et. al., 2008). Det kan upplevas som att det är stor skillnad på plan- 

och klimatdokumentens fokus gällande hur stadsplaneringens roll framställs men det som är 

gemensamt är att både klimat- och plandokumenten framställer stadsplaneringen som ett 

viktigt verktyg i klimatomställningen, där skillnaden blir att klimatdokumenten hanterar 

klimat- och miljöfrågor enskilt medan plandokumenten hanterar klimat- och miljöfrågor som 

en av flera frågor.  Nedanstående citat visar ett exempel på att plandokumenten framställer 

klimat- och miljöfrågan som en av flera samhällsfrågor: 

“I planeringen och utformningen av ett hållbart samhälle måste aspekter som miljö- 

och klimatpåverkan vägas samman med sociala och kulturella aspekter.” 

(Ku2009/1620/KV, s. 4) 

För att sammanfatta det här avsnittet kan vi säga att i plandokumenten talas det nästan aldrig 

direkt om miljö- och klimatfrågor utan denna fråga beskrivs vara viktig tillsammans med 

andra samhällsfrågor. Att i stället klimatdokumenten talar direkt om miljö- och klimatfrågor 

kan förklaras med dokumentens olika fokus och syfte; i plandokumenten finns fokus på att 

åstadkomma hållbar stadsplanering där klimatproblematiken är en del medan 

klimatdokumenten har fokus på att specifikt beskriva och ta ställning till 

klimatförändringarnas behov av hantering. Det är fortfarande viktigt att understryka att 

stadsplanering inte kommer vara lösningen på alla problem, men att det kan bidra med viktiga 

verktyg. Det krävs dock att stadsplaneringen verkligen är väl genomtänkt och utförd med ett 
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helhetstänk och ur ett hållbart långtidsperspektiv. Stadsplanering kan lätt gå fel och ge fler 

negativa konsekvenser istället för att bidra med de önskade positiva effekterna, vilket 

forskningen som redovisats ovan visar. 

4.3 Relationen mellan klimatanpassning och begränsad 

klimatpåverkan; synergi eller separation? 

I det här avsnittet analyseras hur policydokumenten framställer relationen mellan 

klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan, det vill säga om vi har kunnat utläsa en 

synergi mellan klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan, framställs de som skilda från 

varandra, eller är det någon variant där emellan? 

Klimatdokumenten framställer den komplexa klimatfrågan som huvudfråga, där det blir 

viktigt såväl att minska klimatpåverkan som att klimatanpassa för att hantera både akuta 

situationer och framtida katastrofer. Något som skiljer Klimatpropositionen (Prop. 

2008/09:162) och Sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) åt är att i Klimatpropositionen (Prop. 

2008/09:162) framställs att det viktigaste är att klimatpåverkan begränsas i form av en 

minskad energianvändning och med minskade utsläpp av växthusgaser. 

Sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) syftar istället till att ge information om åtgärder för att 

minska på samhällets sårbarhet mot klimatförändringar och fokuserar därmed på 

klimatanpassning. Detta är egentligen helt i linje med de respektive dokumentens fokus mot 

antingen begränsad klimatpåverkan eller klimatanpassning. I båda klimatdokumenten står det 

dock att båda inriktningar är viktiga och kommer vara högst aktuella att hantera, vilket även 

Raes och Swart (2007) hävdar. 

I Klimatpropositionen (Prop. 2008/09:162) finns att läsa att anpassningsåtgärder är 

nödvändiga som komplement till utsläppsminskningar eftersom många effekter av 

klimatförändringar inträffar redan och andra kommande effekter kommer inte heller kunna att 

undvikas. Detta kan vi läsa i nedanstående citat: 

“Många effekter [av klimatförändringar] inträffar redan och andra kommer inte att 

kunna undvikas genom de utsläpp vi redan åstadkommit. Anpassningsåtgärder är 

därför nödvändiga som ett komplement till utsläppsminskningar.” (Prop. 2008/09:162, 

s. 157-158) 
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Det finns en tydlig separation mellan klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan i 

Klimatpropositionen (Prop. 2008/09:162) där klimatanpassning beskrivs som ett komplement 

till begränsad klimatpåverkan. Detta är tvärt emot de antaganden i forskning som ser att det är 

en synergi mellan de båda inriktningarna och att de är lika viktiga för en klimatomställning 

(Linnér, 2006; Biesbroek et al., 2008; Raes & Swart, 2007). Det utforskas inte djupare om 

klimatanpassning i Klimatpropositionen (Prop. 2008/09:162), utan det konstateras enbart att 

det kommer behövas en klimatanpassning. Klimatpropositionen (Prop. 2008/09:162) visar 

därför på en tydlig slagsida mot begränsad klimatpåverkan. 

I Sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) framställs inte heller någon synergi mellan begränsad 

klimatpåverkan och klimatanpassning, eftersom fokus i detta policydokument finns på 

klimatanpassning. Följande citat visar på Sårbarhetsutredningens (SOU 2007:60) fokus: 

“Konsekvenserna av väderrelaterade händelser i storstadsregionerna kommer att bli 

större om koncentrationen av befolkningen till dessa områden ökar. Det kommer att 

vara av stor vikt att den fysiska planeringen i dessa områden görs med hänsyn till 

kommande förändringar i klimatet.” (SOU 2007:60, s. 477) 

Klimatpropositionen och Sårbarhetsutredningen har tydligt olika fokus inom respektive 

klimatområde, det vill säga begränsad klimatpåverkan respektive klimatanpassning, och  inom 

dokumenten diskuteras inte frågan om eventuella synergier mellan begränsad klimatpåverkan 

och klimatanpassning i klimatdokumenten. 

När vi går över till att se närmare på plandokumenten ser vi att det där skrivs mer allmänt om 

klimat tillsammans med visioner om hållbar utveckling. Plandokumenten antyder att det finns 

en helhetssyn och att synergier kan finnas men dessa utforskas inte närmare. I 

Delegationsförslaget finns det mer att läsa om klimatförändringar, än i Stadsplaneutredningen, 

och att genomföra åtgärder mot dessa är viktiga vid en omställning av städer. I nedanstående 

citat visas det en medvetenhet om att det finns en möjlighet för synergier mellan begränsad 

klimatpåverkan och klimatanpassning men det redogörs inte för vidare samband mellan dessa: 

“Världen står inför en globalt hotande klimatförändring. Det pågår samtidigt en 

snabb urbanisering vilket medför att utmaningarna alltmer koncentreras till städerna. 

Detta innebär dock möjligheter att utveckla kollektiva lösningar på flera problem 

samtidigt och tillvarata möjliga synergier.” (M2011:01/2012/67, s. 6) 
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Sammanfattningsvis kan vi säga att klimatdokumenten betonar både klimatanpassning och 

begränsad klimatpåverkan som två viktiga inriktningar som beskrivs var för sig utan att 

behandlas som synergier. I plandokumenten blandas det ibland in klimatfrågor, som 

trafikfrågor och översvämningar, men där utforskas inte samband mellan klimatanpassning 

och begränsad klimatpåverkan. Delegationsförslaget (M2011:01/2012/67) nämner dock att det 

går att tillvarata möjliga synergier i städer men det ges ingen närmare beskrivning om detta 

och vi får inget intryck av att den ena inriktningen är beroende av den andra. Enligt forskning 

(Biesbroek et. al., 2008; Adger et. al., 2008; Thornbush et. al., 2013) är det nödvändigt att 

begränsad klimatpåverkan och klimatanpassning kombineras för att nå en klimatomställning 

men inget av de fyra policydokumenten gör någon djupare framställning om detta. 

4.4 Utmaningar, strategier och åtgärder för 

klimatomställningen i stadsplaneringen 

I det här avsnittet kommer det presenteras hur de nationella policydokumenten framställer de 

utmaningar och hinder för stadsplaneringen i klimatomställningen, samt vilka strategier och 

åtgärder som föreslås för att nå en klimatomställning i stadsplaneringen. 

I samtliga analyserade policydokument finns att läsa om bristande integrering som innebär 

hinder vid stadsplanering. Det framställs som nödvändigt med en mer integrerad 

samhällsplanering mellan olika nivåer och sektorer som har en helhetssyn vid 

bebyggelseplaneringen för att uppnå nationella miljömål och minska på klimatpåverkan. 

Nedanstående citat visar exempel på detta: 

“Det är angeläget att samordningen mellan olika nivåer och sektorer på kommunal, 

regional och nationell nivå utvecklas för att nå en mer integrerad samhällsplanering 

med en helhetssyn på bebyggelse och infrastruktur. ” (Prop. 2008/09:162, s. 140) 

Det som policydokumenten framställer om bristande samarbete mellan nivåer går i samma 

linje som antaganden i forskning. Enligt dessa antaganden förekommer det brister vid 

implementering mellan olika nivåer vid planeringen för klimatanpassning (Glaas, 2013; 

Coutts et. al., 2010). 

I Stadsplaneutredningen (Ku2009/1620/KV) finns att läsa att “samverkan mellan olika 

sakområden på den statliga nivån behöver utvecklas” och att “Det är viktigt att alla 

dimensioner av hållbar stadsutveckling lyfts fram och knyts ihop” (Ku2009/1620/KV, s. 15) I 
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Sårbarhetsutredningen framställs det som ett hinder att “Det centrala myndighetsansvaret är 

delat” (SOU 2007:60, s. 286). De myndigheter som beskrivs ha bristande samverkan är 

Naturvårdsverket, SGU, Socialstyrelsen, Vattenmyndigheterna, Livsmedelsverket och 

Boverket. I policydokumentet står det vidare att “ansvaret bör samlas och samordningen 

förbättras” (SOU:60, s. 286) för en bättre kontroll vid arbetet för ett rent dricksvatten, vilket 

riskerar att förorenas på grund av klimatförändringar. Även i Delegationsförslaget (M 

2011:01/2012/67, s. 31) finns att läsa att “myndigheter och andra aktörer arbetar med hållbar 

stadsutveckling i olika avseenden och täcker därmed in en eller flera delar av helheten”.  Det 

vill säga, det framställs som ett hinder att samverkan och integrering mellan olika 

myndigheter inte är fullständig, vilket gör det svårt att ha en helhetssyn i arbetet med 

klimatomställningen i stadsplaneringen.  

I Samtliga policydokument förutom dokumentet Delegationsförslaget framställs att 

“Länsstyrelserna har en viktig samordnande roll för att uppnå de nationella 

miljökvalitetsmålen och ett ansvar för att samordna och driva på det statliga, regionala 

klimat- och energiarbetet /.../” (Prop. 2008/09:162, s. 140) Enligt vad som framställs i 

dokumenten bör länsstyrelserna ha en central roll i klimatanpassningsarbetet, exempelvis för 

att kunna samordna kontakten mellan kommunerna. Följande citat visar länsstyrelsernas roll 

som aktör i framtida stadsplanering: 

“Länsstyrelserna bör få en central roll i klimatanpassningen till klimatförändringar 

och samordna arbetet gentemot kommuner, näringsliv och regionala 

sektorsmyndigheter. Regionala analyser bör utföras i länen som underlag för 

planering /.../” (SOU 2007:60, s. 29-30) 

I dokumenten är alltså länsstyrelserna viktiga aktörer för klimatarbetet och stadsplaneringen 

eftersom de kan förbättra samarbetet mellan samhällssektorer och därmed medverka till en 

bättre helhetssyn över arbetet med stadsplanering. Länsstyrelsens roll beskrivs även vara att 

samordna kommunerna men det behövs ett bättre samarbete mellan kommuner och 

länsstyrelser för att länsstyrelsen ska kunna vara än mer samordnade för att öka möjligheterna 

för en bättre stadsplanering. Detta tycks bygga på liknande antaganden som Biesbroek et. al. 

(2008) gör. Det är viktigt att kommuner sätts i större sammanhang och blir samordnade på 

regional nivå, det vill säga av länsstyrelsen, för att implementeringen av 

klimatanpassningsåtgärder ska spridas mer effektivt på kommunal nivå (Biesbroek et. al., 

2008). 
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En annan viktig aktör, vars roll beskrivs i samtliga analyserade policydokument, är 

kommunerna. Kommunerna ska ha det övergripande ansvaret för planering av städer och 

mark- och vattenanvändande samt byggprojekt på lokal nivå. Stadsplanering ska genomföras 

genom plan- och bygglagen. Vi visar ett exempel på hur detta beskrivs: 

“Kommunerna har det övergripande ansvaret för samhällsbyggande och 

stadsplanering genom plan- och bygglagen (PBL). Kommunerna är också centrala 

aktörer inom de övriga områden vilka regeringen nämner som betydande för en 

hållbar stadsutveckling och vilka kan inbegripas under begreppet statspolitik. Det kan 

till exempel gälla ekonomisk utveckling, social välfärd, integration och god miljö.” 

 (KU2009/1620/KV, s. 16) 

I klimatdokumenten Sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) och Klimatpropositionen (Prop 

2008/09:162) framställs ett behov av en enklare och tydligare plan- och bygglag som ska 

underlätta planerings- och byggprocessen för kommunerna. Detta för att det ska bli möjligt 

med en bättre hantering av risker för störningar och olyckor, speciellt översvämningar och då 

inte minst på grund av klimatförändringar. Det finns att läsa i följande citat: 

“ /.../ förenkla och förtydliga reglerna i plan- och bygglagen med syftet att underlätta 

planerings- och byggprocessen” “/.../ kommunerna behöver få ett bättre stöd för att 

hantera risker för olika typer av störningar och olyckor i sin planering. Behovet 

bedöms som särskilt stort när det gäller översvämningar, inte minst mot bakgrund av 

klimatförändringar.“ (SOU 2007:60, s. 569) 

Även i plandokumentet Delegationsförslaget (M 2011:01/2012/67) finns att läsa om den nya 

plan- och bygglagen. Till skillnad från klimatdokumenten hade den nya plan- och bygglagen 

trätt i kraft när Delegationsförslaget skrevs. I dokumentet framställs att “Genom den nya 

plan- och bygglagen, som trädde i kraft i maj 2011, stärks översiktsplanens strategiska 

funktion.” (M 2011:01/2012/67, s. 23) Översiktsplanen ska beskriva “hur kommunen i den 

fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta 

nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom 

kommunen.“ (M 2011:01/2012/67, s. 23) 

Eftersom kommunerna är insatta i, och har ett ansvar att planera för hur det arbetet ska ske 

praktiskt med klimatomställningen, enligt Storbjörk (2007) och det krävs därför att strategier i 

klimatpolicyer implementeras på lokal nivå enligt Biesbroek et. al. (2008). 
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Både klimatdokumenten och plandokumenten framställer hur viktig samverkan och 

samordning är för att nå en helhetssyn. Det som skiljer klimat- och plandokumenten åt här är 

att klimatdokumenten framställer en samverkan mellan olika samhällsnivåer som viktigt för 

att nå en helhetssyn, medan plandokumenten framställer vikten av samarbete mellan olika 

samhällssektorer och aktörer för att nå en helhetssyn. Inom flera områden och nivåer av 

samhällsplanering behövs det en helhetssyn över klimatfrågan för att kunna nå ett bredare 

perspektiv och förståelse för klimatfrågans integrering i samhällsplaneringen. En helhetssyn 

ska framför allt bidra till ett utökat samarbete mellan olika nivåer och mellan olika 

samhällsaktörer för att nå en hållbar stadsplanering. Om länsstyrelserna får ett bättre 

samarbete med kommunerna kommer länsstyrelserna bättre kunna samordna kommunerna 

och därmed uppnå en ökad helhetssyn. Enligt Biesbroek et. al. (2008) kommer en bättre 

samverkan att bidra till att det blir lättare att få fram ett kombinerat arbete med både 

begränsad klimatpåverkan och klimatanpassning. 

En annan typ av utmaning som alla dokumenten framställer som viktig berör bristande 

kunskap inom olika områden. Vi har identifierat tre olika aspekter gällande kunskap som 

framställs som hinder och utmaningar i policydokumenten. Den första kunskapsaspekten vi 

har identifierat är brist av forskning och kunskap. Både i klimat- och plandokumenten 

framställs bristen av forskning och kunskap om klimatförändringar och stadsplanering som ett 

hinder. I plandokumenten skrivs det att forskare anser att en arena för “hållbar 

stadsutveckling är önskvärd och angelägen ” (M 2011:01/2012/67, s. 30). 

I klimatdokumenten framställs ett behov av mer forskning och ökad kunskap om anpassning 

efter ett förändrat klimat, då forskningen om detta är begränsad, vilket vi ser ett exempel på i 

nedanstående citat: 

“De stora omställningar samhället står inför kräver kraftfulla åtgärder för att minska 

sårbarheten och anpassa olika verksamheter till ett successivt förändrat klimat. För 

att klara detta krävs ökad kunskap och ökat stöd inom många områden.” (SOU 

2007:60, s. 608-609) 

Det som skiljer klimat- och plandokumenten åt i fråga om bristen av forskning och kunskap 

om stadsplanering och klimatanpassning som ett hinder är att i plandokumenten framställs ett 

behov av mer kunskap om just stadsplanering och hållbar utveckling i städer medan det i 

klimatdokumenten istället framställs finnas ett behov av ökad kunskap om klimatförändringar. 

Detta beror på klimat- och plandokumentens olika fokus, där klimatdokumenten har fokus på 
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klimat och klimatförändringar och plandokumenten på hållbar stadsutveckling. Citatet ovan 

fortsätter också med ”En samlad resurs för kunskapsutveckling och vidareförmedling av 

kunskapen är angelägen” (SOU 2007:60, s. 608-609), vilket skulle föreslå en åtgärd i form av 

att det ska finnas ett samlat område för tillgänglig kunskap och information. 

Den andra identifierade kunskapsaspekten är spridning och kommunikation av forskning. I 

plandokumentet Delegationsförslaget (M 2011:01/2012/67) framställs att kunskap och 

forskning om klimatförändringar samt om hållbar stadsutveckling inte har tillräcklig spridning 

och detta innebär ett hinder för en klimatomställning i stadsplaneringen. Nedan redovisas ett 

citat som innehåller ett förslag, som en åtgärd för en bättre kunskapsspridning, om att hållbar 

stadsutveckling ska kommuniceras ända från forskning till demonstration och uppföljning: 

“Förslaget innebär utökade resurser till hållbar stadsutveckling och att området lyfts 

fram i ett strategiskt program som omfattar hela kedjan av kunskapsutveckling - från 

forskning, innovation och utveckling till demonstration och uppföljning.” (M 

2011:01/2012/67, s. 10) 

Den tredje och sista identifierade kunskapsaspekten är vilken typ av forskning som det finns 

behov av. I klimatdokumentet Sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) finns att läsa att det 

behövs tvärvetenskaplig forskning om klimat och klimatanpassning och att ett nytt institut för 

detta bör bildas, vilket detta citat ger ett exempel på: 

“Ett nytt institut med inriktning på klimatforskning och klimatanpassning bör skapas 

för att ge förutsättningar för den kraftsamling vi efterlyser. Ansatsen för ett sådant 

institut bör vara tvärvetenskaplig och insatserna bör omfatta forskning om klimatet 

såväl som mer forskning med inslag av utvecklingsinsatser.” (SOU 2007:60, s. 609) 

I plandokumenten framställs istället ett behov av tvärsektoriell forskning; forskning gällande 

långsiktig hållbar stadsutveckling med en helhetssyn som tar hänsyn till exempelvis 

ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet. Nedanstående citat från 

Stadsplaneutredningen (Ku2009/1620/KV) visar ett exempel på detta: 

“Det innebär att ett stort behov av forskning föreligger som anlägger en helhetssyn på 

vad långsiktigt hållbar stadsutveckling är och på forskning som problematiserar 

hållbarhetsbegreppet; det vill säga forskning som på olika sätt kan synliggöra 

hierarkier och maktrelationer mellan bland annat ekonomisk, ekologisk, social och 

kulturell hållbarhet.” (Ku2009/1620/KV, s. 36) 
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Som vi såg ovan framställs det i plandokumenten ett behov av tvärsektoriell forskning som 

kan föra arbetet för en hållbar stadsutveckling framåt, utan något större fokus på klimat, 

medan det i klimatdokumentet Sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) står att det behövs en 

annan typ av forskning; tvärvetenskaplig forskning inriktad på klimatanpassning. 

Det går tydligt att se att det i samtliga policydokument framställs ett behov av mer kunskap. I 

plandokumenten för att nå en hållbar stadsutveckling och i klimatdokumenten för att forma ett 

samhälle med mindre klimatpåverkan och en bättre klimatanpassning. Att det i 

klimatdokumenten och i plandokumenten framställs behov av mer kunskap till skilda ändamål 

beror på, som skrivet i analysens tidigare avsnitt, att klimatdokumenten har fokus på miljö- 

och klimatsektorn och plandokumenten har fokus på flera sektorer där klimatfrågan är en 

fråga som lyfts fram tillsammans med flera andra frågor som framställs som viktiga för att en 

stad ska vara hållbar. 

Ett annat identifierat hinder för stadsplaneringen och begränsad klimatpåverkan är människors 

ohållbara livsstilar, efter vad som framställs i policydokumenten. I Klimatpropositionen 

(Prop. 2008/09:162) finns att läsa om exempelvis elförbrukning, bilanvändning och 

konsumtion samt att samhällsmedborgarna behöver minska på detta och därmed ändra sina 

levnadsvanor. Detta för att uppsatta miljömål ska kunna nås. Nedan följer ett citat om att 

människor har ohållbara konsumtions- och produktionsmönster som leder till negativ 

klimatpåverkan: 

“Klimatförändringarna orsakas bl.a. av det sätt vi producerar, distribuerar och 

konsumerar varor och tjänster. Att förändra ohållbara konsumtions- och 

produktionsmönster är nödvändigt för att minska människans klimatpåverkan.” (Prop. 

2008/09:162, 2008, s. 126) 

I plandokumenten framställs att det handlar om att “motverka att den växande medelklassens 

konsumtionsvanor tär på de gemensamma resurserna.” (Ku2009/1620/KV, s. 9) Det 

Klimatpropositionen (Prop. 2008/09:162) och plandokumenten framställer om människans 

livsstilar; att den allt rikare medelklassens konsumtionsvanor måste ändras för att minska på 

dess miljö- och klimatpåverkan verkar gå i samma linje som antaganden i forskning om 

hållbara städer (Daniels, 2009). 
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Plandokumenten framställer att en ökad social inkludering, förändrade livsstilar och ett ökat 

miljöengagemang av samhällets invånare behöver vara en del av politiken om klimathotet ska 

kunna undanröjas. Detta ger nedanstående citat ett exempel på: 

“Det blir alltmer uppenbart att social inkludering, förändrad livsstil och ett växande 

engagemang för miljön är viktiga delar av en politik för att framgångsrikt undanröja 

klimathotet.” (M 2011:01/2012/67, s.17) 

Plandokumentens framställning av att försöka förändra människors livsstilar och att öka dess 

engagemang för miljön måste vara en del av politiken liknar de antaganden som gjorts efter 

forskning om hållbara städer (Daniels, 2009)   

I den sista delen av det här avsnittet ska vi presentera framställda ekonomiska satsningar för 

att nå klimatomställningen. I klimatdokumentet Klimatpropositionen (Prop. 2008/09:162) 

finns att läsa om strategier som handlar om ekonomiska satsningar, exempelvis projektstöd till 

företag och kommuner för hållbara stadsmiljöer. Både klimatdokumenten 

Sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) och Klimatpropositionen (Prop 2008/09:162) tar upp 

bidrag som en åtgärd, och följande citat visar ett exempel på när en ekonomisk åtgärd för 

hållbara städer presenteras: 

“Inom ramen för satsningen på hållbara städer har det avsatts 140 miljoner kronor 

för 2009 och ytterligare 200 miljoner kronor planeras avsättas för 2010. Stödet kan 

ges till företag och kommuner för åtgärder som bidrar till skapandet av attraktiva och 

hållbara stadsmiljöer med minskad klimatpåverkan.” (Prop. 2008/09:162 s. 123-124) 

Denna framställning om projektstöd går i samma linje som antaganden i forskning (Jordán & 

Infante, 2012) som förespråkar ekonomiskt stöd till projekt för miljöeffektiv infrastruktur. 

I plandokumenten skrivs det om ekonomiska åtgärder i en annan tappning, i jämförelse med 

klimatdokumenten, i form av ett livscykelperspektiv. Både i Stadsplaneutredningen 

(Ku2009/1620/KV) samt i Delegationsförslaget (M 2011:01/2012/67) framställs ekonomiska 

åtgärder snarare som ekonomiskt sparande ur ett miljöperspektiv. I de två plandokumenten 

kan vi läsa att samhället måste bli bättre på att spara, återvinna och förbättra det samhället 

redan har. Ett exempel på detta perspektiv från Stadsplaneutredningen (Ku2009/1620/KV) 

presenteras nedan: 
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“Det behövs även en ökad kunskap om hur bevarande, återanvändning och återbruk 

av den byggda miljön minskar klimatpåverkan. I stadens fysiska gestalt har samhället 

i generationer investerat ekonomiska resurser, energi, material och tankemöda och 

varje rivning innebär med denna utgångspunkt att en del av tidigare investeringar går 

förlorade. En hushållning med det av människan byggda och skapade är därför att 

betrakta som en strategi för att bidra till en hållbar omställning av samhället och inte 

minst ett bidrag till klimatpolitiken.” (Ku2009/1620/KV, s. 20) 

Det som framställs i plandokumenten om ett livscykelperspektiv går i samma linje som 

antaganden i forskning (Thornbush et. al., 2013). Enligt antaganden i denna forskning ska 

byggnadsmaterial återanvändas oftare och byggnationer ska ske med ett livscykelperspektiv. 

För att sammanfatta det här avsnittet om utmaningar och hinder samt åtgärder och strategier 

för klimatomställningen i stadsplaneringen börjar vi med att i samtliga policydokument 

betonas vikten av mer kunskap och forskning. Plandokumenten önskar mer forskning om 

hållbar stadsutveckling och klimatdokumenten anser att det behövs mer forskning om klimat 

och klimatanpassning. Kunskapen måste i sin tur spridas bättre över sektorer och kommuner. 

Ökad integrering och bättre samarbete mellan samhällsnivåer och sektorer beskrivs som en 

åtgärd i samtliga analyserade policydokument för att kunna nå en helhetsyn och därmed 

kunna utföra en bättre stadsplanering. Länsstyrelsen beskrivs som en viktig aktör i tre av 

policydokumenten som kan bli bättre på att samordna kommunerna. Kommunerna behöver i 

sin tur bättre stöd med att praktiskt arbeta med stadsplaneringen, vilket den nya plan- och 

bygglagen syftar till. Vidare framställs det som viktigt att stadsplaneringen försöker påverka 

medelklassens icke miljövänliga vanor genom att planera för exempelvis en väl fungerande 

kollektivtrafik. Slutligen framställer klimatdokumenten ekonomiska satsningar som en åtgärd 

som ska ge stöd till kommuner och företag som satsar på miljömässigt hållbara projekt. 

 

5. Diskussion 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur stadsplaneringens roll för en effektiv 

klimatomställning framställs i nationella policydokument såväl om klimatpolitik som om 

stadsplanering på svensk nationell nivå, jämfört med antaganden och förväntningar i aktuell 

klimatforskning. I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta analysens olika avsnitt vilka 

handlade om problembilden av klimatförändringar, vilken roll stadsplaneringen ges i 
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klimatomställningen, den framställda relationen mellan klimatanpassning och begränsad 

klimatpåverkan och utmaningar, strategier och åtgärder för klimatomställningen i 

stadsplaneringen. Detta, vad som framställs i de nationella policydokumenten, kommer att 

jämföras med våra frågeställningar. 

När det gäller problembilden av klimatförändringar visar vår analys att Klimatpropositionen 

(Prop 2008/09:162) framställer att klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar 

och i samtliga analyserade policydokument framställs klimatpåverkan som ett allvarligt 

problem som behöver åtgärdas snabbt. Även om samtliga dokument har som gemensamt att 

de framställer klimatförändringar som ett allvarligt problem och att det är människan som ger 

upphov till dem, finns det ändå tydliga skillnader mellan hur de två klimatdokumenten och de 

två plandokumenten framställer sin problembild av klimatförändringarna. I klimatdokumenten 

framställs en bred bild av klimatförändringarna, där dess kunskapsläge och orsaker bland 

annat beskrivs. Klimatdokumenten fokuserar på att utveckla policyer inom klimat- och 

miljösektorn. I plandokumenten framställs klimatfrågan som en fråga av flera andra 

samhällsfrågor som behöver integreras inom ramen för stadsplaneringen. Plandokumenten 

saknar en tydlig problembeskrivning av klimatfrågan i sig utan den får sin roll i ett 

sammanhang av samhällsplanering. Enligt antaganden i forskning om klimat har människan 

gett upphov till de klimatproblem som vi idag måste handskas med (Adelle & Russel, 2013), 

vilket även policydokumenten framställer. 

Vid analysen av stadsplaneringens roll i klimatomställningen kom vi fram till att det finns en 

skillnad mellan klimat- och plandokumentens framställning av denna. Klimatdokumenten har 

mer fokus på själva klimatfrågan, där stadsplaneringen blir ett av flera verktyg som ska 

motverka negativ klimatpåverkan och minska sårbarheten i städerna. Stadsplaneringen ska 

också anpassa städerna inför kommande naturkatastrofer och klimatförändringar som kan ha 

påverkan på boendemiljön. Plandokumenten har ett annat fokus där stadsplaneringen är i 

centrum, och där många aspekter av stadsplanering ingår, och där klimataspekterna istället får 

en biroll. Det skrivs relativt lite om klimataspekterna, även om dokumenten konkret lyfter 

fram att stadsplaneringen alltid ska ske med klimatfrågor i åtanke. Vidare om 

stadsplaneringens roll för klimatomställningen står det i Klimatpropositionen (Prop. 

2008/09:162) att beroende på om en stadsplanering tar med alla aspekter eller inte kan vi 

minska på fossilberoendet eller förstora det. Detta går i samma linje som antaganden i 

forskning om stadsplanering där det beskrivs att stadsplanering även kan ge negativa 

konsekvenser om alla aspekter i samhället inte tas med i beräkningen (Oliveira et al. 2011). 
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Genom vår analys kan vi konstatera att idag saknas det ett policydokument som fokuserar på 

både begränsad klimatpåverkan och klimatanpassning, som behövs för att nå en 

klimatomställning. Tvärt emot de antaganden som görs i forskningen om klimatomställning i 

stadsplaneringen konstateras i tre av de fyra policydokumenten inga synergier mellan 

begränsad klimatpåverkan och klimatanpassning (Linnér, 2006, Biesbroek et al., 2008 samt 

Raes och Swart, 2007). Istället behandlas de två klimataspekterna som separerade i 

klimatdokumenten där Sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) har klimatanpassning som 

huvudfokus medan Klimatpropositionen (Prop. 2008/09:162) fokuserar på begränsad 

klimatpåverkan. I Delegationsförslaget (M 2011:01/2012/67) nämns att det finns möjlighet till 

synergier, när det framställs att städer har påverkan på klimatet, men det utforskas inte 

närmare. Annars kan vi säga samma sak om de två plandokumenten, det vill säga det talas 

rent allmänt om klimat och miljö på ett sätt som heller inte utforskar synergier och 

klimatfrågor diskuteras som en fråga bland andra samhällsfrågor som är viktiga för en hållbar 

stadsutveckling. Detta innebär att det finns en diskrepans mellan antaganden i forskningen om 

klimatomställning och i hur frågorna framställs i klimat- och plandokumenten. 

I allt arbete som sker är det sedan viktigt att det görs med en ökad helhetssyn över alla 

samhällssektorer för att dessa ska kunna samarbeta med varandra samt att samarbete sker 

mellan olika samhällsnivåer. Detta för att nå en mer integrerad samhällsplanering mellan olika 

sektorer och nivåer.  

Länsstyrelserna har en samordnande roll som ska sammanföra kommunerna och de olika 

sektorerna så att det blir ett ökat samarbete. Detta ska i sin tur leda till att alla delar inom 

stadsplaneringen tas i akt. Enligt antaganden i forskning krävs ett sektorsövergripande 

samarbete för att man ska kunna ta hänsyn till samhällets olika processer, det vill säga att det 

som framställs om ett sektorsövergripande samarbete i policydokumenten går i samma linje 

med forskning om stadsplanering (Coutts et. al., 2010; Biesbroek et. al., 2008; Bachinger et. 

al., 2011; Thornbush et. al., 2013) 

Idag är det lätt att alla delar inte kommer med när stadsplaneringen ska bli verklighet och till 

slut kommer till kommunernas bord. I policydokumenten framställs nämligen att kommunerna 

ska arbeta med stadsplanering på lokal nivå men att de upplever att all information från högre 

nivåer inte når dem. Detta går i samma linje som antaganden i aktuell forskning som beskriver 

att kommuner upplever brister vid implementering av lagar och direktiv och att det är ett 

problem vid stadsplanering, eftersom det är kommunerna som ska utföra arbetet efter 
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uppsatta, nationella mål (Glaas, 2013). En annan åtgärd som beskrivs som nödvändig är en 

tydligare plan- och bygglag som ska förenkla för kommuner vid stadsplaneringen.  

Ett annat hinder som framställs i samtliga valda policydokument gäller att det bedrivs för lite 

forskning om stadsplanering och klimatförändringar och att det då finns för lite kunskap för 

att en klimatomställning ska vara möjlig. Enligt forskning om klimatanpassning (Adger et. al. 

2008) borde för lite kunskap om klimatförändringar inte ses som ett hinder för 

klimatanpassning eftersom det finns flera andra processer som påverkar samhället. En skillnad 

i kunskapsbehovet mellan plan- och klimatdokumenten är att plandokumenten önskar mer 

kunskap om stadsplanering och hållbar stadsutveckling, medan klimatdokumenten vill ha mer 

kunskap om klimatförändringarna och klimatanpassning. I Delegationsförslaget (M 

2011:01/2012/67) har vi läst att en bättre spridning och kommunikation av forskning kan vara 

en strategi för att kunskapen ska nå ut till samtliga sektorer och samhällsnivåer, så att ett 

enhetligt och effektivt klimatomställningsarbete inom stadsplaneringen nås. 

Något annat som beskrivs som ett hinder för en klimatomställning är den växande 

medelklassens miljömässigt ohållbara livsstilar. Enligt Daniels (2009) behöver 

stadsplaneringen formas och ta hänsyn till dessa utmaningar för att påverka människors 

livsstilar vid uppförande av nya stadsdelar. Därför bör de svenska nationella 

policydokumenten om stadsplanering ta fortsatt hänsyn till människors livsstilar. 

Vid ekonomiska åtgärder finns det en tydlig skillnad mellan klimat- och plandokumenten. 

Klimatdokumenten ger förslag på ekonomiska satsningar som att ge ekonomiska bidrag till 

projekt som ska gynna hållbar stadsutveckling, vilket är en bra förebyggande åtgärd baserat 

på Jordán´s och Infante’s (2012) forskning.  Plandokumenten tar upp en helt annan typ av 

ekonomiska åtgärder genom att förespråka återanvändning och förbättring av byggnader som 

det redan lagts ner resurser på att bygga, istället för att bygga nytt, vilket går helt i linje med 

antaganden som Thornbush et. al., (2013) gör. 

6. Slutsatser 

Studiens slutsatser kan sammanfattas enligt följande: 

 Det finns nationella policydokument om stadsplanering som hanterar både 

klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan men inget av de fyra policydokument 

i denna analys hanterar dessa i relation till varandra på så vis att synergier utforskas. 
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 På grund av detta finns det en diskrepans mellan antaganden i forskning om 

klimatomställning och hur frågorna som framställs i policydokumenten. 

 För att tillfredsställa kunskapsbehovet om klimatförändringar och klimatanpassning 

behövs det en bättre spridning av kunskapen till alla samhällssektorer. 

 Policydokumenten framställer vikten av en ökad helhetssyn inom stadsplanering 

genom ett ökat samarbete mellan alla berörda samhällssektorer och mellan alla 

samhällsnivåer. Detta går i linje med antaganden i forskning. 

 Policydokumenten ser människors ohållbara livsstilar som ett hinder för 

klimatomställningen, vilket går i linje med antaganden i forskning. Enligt 

forskningens antaganden bör dessutom framtida nationella policyer om stadsplanering 

försöka påverka människors livsstilar. 

 I policydokumenten finns att läsa om ekonomiska satsningar på projekt som gynnar en 

hållbar stadsutveckling. En annan strategi innebär att det vid byggnationer bör 

användas byggnadsmaterial som redan finns istället för att bygga nytt, vilket ska vara 

mer ekonomiskt och miljövänligt.  Båda dessa strategier går i linje med  antaganden i 

forskning. 

 

7. Framtida forskning 

I framtida forskning skulle det vara intressant att göra en liknande jämförelse 

om klimatomställningen stadsplaneringen mellan dokument som befinner sig på nationella, 

EU- och eller FN-nivåer, för att få en bild av hur Sverige ligger till i internationella mått 

eftersom Sverige vill ligga i framkant inom klimatomställningen. 
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