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Abstract 

Swedish municipalities have the responsibility for spatial planning in Sweden and 
therefore also play an important part in the climate change efforts at the local 
level. Municipalities can, through strategic planning of areas such as housing, 
traffic infrastructure and energy supply, contribute to reduction of greenhouse gas 
emissions. Municipality's comprehensive plans are meant to set the direction for 
the long-term development of the physical environment and guide decisions 
concerning building, land and water use. 

This study examine how often and in what manner the mitigation perspective 
is reproduced in comprehensive plans from 21 municipalities in Skåne. The aim is 
to compile a picture of how municipalities relate to mitigation in their overall 
spatial planning and how the climate issue has been integrated. The analysis is of 
a quantitative as well as a qualitative nature and identifies the areas in witch the 
climate perspective occurs and the way it is expressed. 

The study shows that the climate perspective appears in many different ways 
and to different extents in the comprehensive plans. The parts of the plans that 
address mitigation are: general writings, writings about building, traffic and 
energy, references to other programs, references to other bodies, implementation 
and impact descriptions. Some of the plans address mitigation in several of these 
categories. In other plans the mitigation perspective is very limited, or not present 
at all. The way the mitigation perspective is expressed also differs when it comes 
to clarity in formulations about what is to be done and the level of concretion of 
such formulations. 

The results are discussed in the light of the legislation in the field and 
expectations from national authorities on sustainable spatial planning as well as 
previous research about strategic spatial planning, comprehensive planning and 
mainstreaming of climate change. 
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Inledning 

I samband med det globala klimatavtal som antogs i december 2015 där världens 
länder enades om ett ramverk för ländernas arbete med att minska 
klimatutsläppen, med målsättningen att ökningen av den globala medel-
temperaturen ska stanna väl under 2 grader, proklamerade Sveriges regering att 
Sverige ska visa ledarskap genom konkreta åtgärder på hemmaplan och bli ett av 
världens första fossilfria välfärdsländer (Regeringen 2015). Begränsad 
klimatpåverkan har sedan slutet av 1990-talet varit ett av Sveriges miljömål och 
lyder: 

"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ram-
konvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås 
på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett 
ansvar för att det globala målet kan uppnås." (Naturvårdsverket 2017).  

De nationella klimatambitionerna är i hög grad beroende av klimatarbetet på lokal 
nivå, eftersom kommunerna bland annat har ansvar för samhällsplaneringen 
genom det kommunala självstyret och planmonopolet. I Regeringens proposition 
2008/09:162, En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat, framhålls 
kommunerna och den fysiska planeringens roll: 

”Kommunerna har en viktig funktion genom att anpassa och omsätta de 
nationella målen på lokal nivå […].” ”Samhällsplaneringen är ett verktyg 
som har betydelse för om den samhällsstruktur som utvecklas kommer att 
möjliggöra ett resurs- och koldioxidsnålt samhälle eller förstärka 
fossilberoendet. Kommunerna har stor möjlighet att påverka 
samhällsplaneringen genom att de har ansvaret för planering av mark- och 
vattenanvändning på lokal nivå.” (Miljö- och energidepartementet 2008, 
sid. 136-137). 

Boverket har, bland annat i en rapport om planer som styrmedel för att minska 
samhällets klimatpåverkan, gjort en sammanställning om hur den fysiska 
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planeringen av mark- och vattenanvändningen kan utgöra ett verktyg av stor 
betydelse för att minska utsläppen av växthusgaser. Det handlar om att genom 
strategisk planering av områden såsom bebyggelse, trafikinfrastruktur och 
energiförsörjning i översiktsplaneringen kan samhällets klimatpåverkan minskas 
(Boverket 2010). 

I en enkätundersökning utförd av Sveriges Kommuner och Landsting från 
2011, med en svarsfrekvens på 56 procent, anger 90 procent av de svarande 
kommunerna att de arbetar i sin fysiska planering för minskade utsläpp, 
åtminstone i viss mån. I olika utsträckning uppger de att de arbetar med 
lokalisering av infrastruktur, arbetsplatser, bostäder och köpcentra för ett minskat 
transportbehov, lokaliserar bebyggelse för utbyggnad av fjärrvärme, lokalisering 
av vindkraft, ställer energikrav på bebyggelse vid exploatering av kommunägd 
mark och arbetar med frivilliga överenskommelser om energiprestanda för 
byggande på mark där kommunen inte varit markägare (SKL 2012). 

I plan- och bygglagen från 2011 tydliggörs att kommunerna har ansvar för 
att planera med hänsyn till klimataspekter (SFS 2010:900 2 kap 3§). 
Översiktsplaneringens funktion som strategiskt dokument framhålls också då 
kommunerna i sina översiktsplaner förväntas redovisa hur de förhåller sig till 
nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 
utveckling i kommunen (SFS 2010:900 2 kap 5§). Boverket utvecklar detta och 
beskriver att översiktsplanen dels ska vara strategisk i bemärkelsen att den ska 
ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, och den 
ska dels vägleda konkreta beslut om bebyggelse, mark- och vattenanvändning. 
Översiktsplaneringen är ett verktyg för att sätta enskilda beslut om den fysiska 
miljön i ett större perspektiv och mer eller mindre oplanerade och oförutsedda 
förändringsanspråk styras i önskad riktning (Boverket 2016 a). 

Fysisk planering handlar om avvägningar mellan olika intressen och kan 
därmed ha stor påverkan på genomslaget för klimataspekter i utvecklingen. 
Översiktsplanens övergripande karaktär ger den en särskild roll i den fysiska 
planeringen. I sina översiktsplaner kan kommuner visa på vilka sätt de planerar att 
nå nationella och regionala hållbarhetsmål, kommunens egna klimatambitioner 
samt hur kopplingen till andra planer, såsom exempelvis detaljplaner, 
miljöstrategier, trafikstrategier och energiplaner, ser ut. Översiktsplanerna 
behöver nödvändigtvis inte motsvara vad som till slut implementeras i 
verkligheten men dess roll som strategiska dokument kan ses både som en form 
av slutresultat av förhandlingar mellan olika intressen och ett verktyg för att skapa 
förutsättningar, och visa på de förväntningar som finns, för den fortsatta 
planeringen. 

Sammanvägningen av detta, kommunernas och den fysiska planeringens 
centrala roll i klimatarbetet samt översiktsplanens särskilda roll i 
planeringsarbetet som övergripande och strategiskt dokument, gör det intressant 
och viktigt att fördjupa sig i hur kommuner använder mitigeringsperspektivet i 
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sina översiktsplaner, och följaktligen vilket genomslag mitigeringsperspektivet 
har i den övergripande fysiska planeringen på lokal nivå. 

Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att i en svensk kontext undersöka hur klimatfrågan, 
närmare bestämt mitigeringsperspektivet, återges i översiktsplaner i Skåne för att 
få en bild av hur kommuner förhåller sig till minskning av klimatutsläpp i den 
övergripande fysiska planeringen och hur klimatfrågan har integrerats i den 
samma. De frågor som studien syftar till att besvara är: 

- Hur ofta och i vilka sammanhang nämns (direkt eller indirekt) 
mitigeringsperspektivet i översiktsplanerna? 

- På vilket sätt omnämns mitigeringsperspektivet när det förekommer? 

Disposition 

Uppsatsen tar avstamp i ett bakgrundsavsnitt som beskriver hur nationella 
myndigheter ser på klimatfrågan i översiktsplaneringen och vad tidigare forskning 
har kommit fram till gällande strategiskt fysisk planering, översiktsplanering och 
dess integration av klimatfrågan. Därefter presenteras den metod som använts och 
de kategorier som översiktsplanerna har analyserats med hjälp av. I 
resultatavsnittet besvaras studiens frågeställningar genom beskrivningar av hur 
ofta, i vilka sammanhang och på vilket sätt mitigeringsperspektivet förekommer i 
översiktsplanerna framförallt utifrån den kategorisering som beskrivs i metoden. 
Avslutningsvis diskuteras resultatet utifrån bakgrundsavsnittet om vad 
myndigheter och tidigare forskning säger om klimatperspektiv i översikts-
planering. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs först hur nationella myndigheter ser på klimatfrågan i 
översiktsplaneringen för att få en bild av vilka förväntningar och 
rekommendationer som finns från den nationella nivån gällande hur kommunerna 
bör ta sig an uppgiften. Därefter återges vad tidigare forskning har kommit fram 
till gällande strategiskt fysisk planering, översiktsplanering och dess integration 
av klimatfrågan. 

Översiktsplaner och hur de kan påverka klimatutsläpp 

Boverket är den statliga myndigheten för samhällsplanering, byggande och 
boende och ger bland annat information till kommuner om den fysiska 
planeringen och översiktsplanering. All ny byggnation eller annan förändring i 
mark- och vattenanvändningen får i större eller mindre grad konsekvenser för 
omgivningen under en lång tidsperiod. Boverket (2016 c) beskriver att fysisk 
planering syftar till att beslut i sådana ärenden fattas med så mycket kunskap som 
möjligt om förutsättningar och konsekvenser så att de sammantaget främjar en 
önskvärd utveckling och en god helhet på lång sikt. Översiktsplaneringen är för 
kommunen ett verktyg för att sätta de enskilda besluten i ett sådant perspektiv. 
Översiktsplanen är därmed kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska 
miljön bör utvecklas, och ett viktigt politiskt måldokument. Den är ett medel för 
att styra utvecklingen mot de uppställda målen (Boverket 2016 c). I 
Översiktsplanen ska kommunen redovisa hur mark- och vattenområden bör 
användas i framtiden, hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen, 
riksintressen och miljökvalitetsnormer, hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras och hur den fysiska planeringen ska samordnas med 
nationella och regionala mål (Boverket 2016 d). 

Gällande översiktsplanens utformning menar Boverket att det är viktigt att 
översiktsplanen är begriplig och överskådlig och att det går att skilja på vad som 
är ställningstaganden och vad som är beslutsunderlag för att den ska vara tydlig 
och användbar. De menar också att det är viktigt att det tydligt framgår vilken 
innebörd kommunens ställningstagande har och vad de får för konsekvenser för 
kommande beslut. Översiktsplanen ska uppfylla de intentioner som Plan- och 
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bygglagen anger om en bred, strategisk och väl förankrad översiktsplan. 
Kommunerna har stor frihet i hur de vill utforma översiktsplanen och de kan se 
väldigt olika ut, så länge planen innehåller det lagen kräver och dess innebörd och 
konsekvenser tydligt går att utläsa (Boverket 2016 b). Boverket framhåller dock 
också att översiktsplanen inte är produktionsförberedande utan att den snarare till 
stor del handlar om att skapa beredskap för mer eller mindre oplanerade och 
oförutsedda förändringsanspråk. Med ett bra och aktuellt underlag som anger de 
övergripande förutsättningarna för en hållbar utveckling kan även förändringar 
som inte förutsågs när planen gjordes hanteras på ett enhetligt och för helheten 
bra sätt. Antagande av en översiktsplan innebär alltså inte beslut om direkt 
implementering av faktiska förändringar utan den anger förutsättningar och ger 
vägledning för de som vill åstadkomma något och för de som ska besluta. Den är 
också ett hjälpmedel för myndigheter att bedöma om olika åtgärder är förenliga 
med en god och önskvärd utveckling (Boverket 2016 c). 

Boverket har i uppdrag att sammanställa erfarenheter och redovisa hur 
översiktsplaner och detaljplaner kan fungera som styrmedel för att minska 
utsläppen av växthusgaser. I rapporten Planer som styrmedel för att minska 
samhällets klimatpåverkan från 2010 har Boverket sammanställt erfarenheter av, 
och kunskap om, hur kommuner genom detaljplanering och översiktsplanering 
kan minska samhällets klimatpåverkan. Där beskrivs att genom strategisk 
planering av bland annat bebyggelse, trafikinfrastruktur och energiförsörjning i 
översiktsplaneringen kan samhällets klimatpåverkan minskas. Transportarbetet 
och därmed utsläppen kan påverkas genom lokalisering av bostäder, 
verksamheter, handel, infrastruktur och attraktiva boendemiljöer. Översiktsplanen 
kan påverka energianvändningen genom att skapa förutsättningar för förnybar 
energi, fjärrvärme och fjärrkyla. En tät bebyggelsestruktur med en blandad 
bebyggelse där arbetsplatser, bostäder och service samlokaliseras anses vara att 
föredra. Likaså att satsa på orter och stadsdelar med goda förutsättningar för 
kollektivtrafik (Boverket 2010). 

Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus och fördelningen mellan 
olika hustyper påverkar både uppvärmningsbehov och möjligheterna att ordna 
kollektivtrafik och kan enligt Boverket styras av kommunerna i översikts-
planeringen. Det kan ske genom att koncentrera utbyggnad till befintlig 
bebyggelse, så att avstånden mellan dagliga målpunkter blir kortare, bygga ut 
längs kollektivtrafikstråk av hög kvalitet, bygga ut inom gång- och cykelavstånd 
från tätortens/ortens centrum och bygga på flerkärnighet när en tätort växer över 
detta avstånd. Översiktsplanerna kan också se till att minimera vägutbyggnaden 
och stärka tätortens centrum, för att förbättra förutsättningar för användande av 
kollektivtrafik, gång och cykel, vilket innebär hög täthet och lokalisering av 
personal- och besöksintensiva verksamheter i centrala delar (Boverket 2010).  

Särskild vikt fäster Boverket vid sektorsplanerna kopplat till översikts-
planeringen. De kan vara bostadsbyggnadsprogram, näringslivsstrategi, 
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handelspolicy, kulturprogram, trafikplan, energiplan och grönstrukturplan. 
Sektorsplaner och sektorsövergripande strategier och program innehåller ofta 
riktlinjer både för frågor som kan hanteras i den fysiska planeringen och för 
frågor som ska hanteras i andra sammanhang. Boverket menar att de delar som 
berör översiktsplaneringen bör tydliggöras och lyftas in i översiktsplane-
dokumentet och knytas ihop till en sammanhållen strategi för kommunens fysiska 
utveckling. Kommuner kan också ta fram sektorsövergripande strategier och 
program som ska ligga till grund både för sektorsplaneringen och för helheten 
som skapas i översiktsplanen (Boverket 2010). 

Boverket beskriver att ett översiktsplansarbete med en vision om ett hållbart 
samhälle beträffande klimatpåverkan kan innebära att kommunen tar fram en 
klimatstrategi, eller en kombinerad klimatstrategi och energiplan, med konkreta 
mål för utsläpp av växthusgaser. Klimatstrategin och energiplanen läggs till grund 
för bebyggelse-, trafik- och grönstrukturplaneringen i kommunen. Trafikplan och 
grönstrukturplan utgör självklara delar i en översiktsplan, men får en annan 
uppläggning och ett bredare syfte i en översiktsplan med uttalade klimatmål 
(Boverket 2010). 

Länsstyrelserna har i skriften Planera för hållbarhet Energiaspekter i fysisk 
planering - översiktsplaner från 2015 sammanställt ett vägledningsmaterial för att 
skapa en nationell samsyn kring hur energifrågorna kan integreras i den 
kommunala översiktsplaneringen. De menar att översiktsplaneringen utgör en bra 
grund för att belysa energifrågans koppling till övriga planeringsfrågor utifrån 
helhetsperspektivet på markanvändning, bebyggelse, grönstruktur och infra-
struktur. Översiktsplanen utgör också en möjlighet att utveckla en plattform för 
att redovisa och analysera förutsättningar och mål för både energihushållning och 
tillförsel med förnybar energi. Granskning av översiktsplaners arbete kopplat till 
klimat och energi handlar enligt Länsstyrelserna om frågor om transport- och 
bebyggelsestruktur, förnybar energi, resurseffektiva energisystem, genomförande 
av planen samt uppföljning av planen (Länsstyrelserna 2015). 

För transport och bebyggelsestruktur säger Länsstyrelserna att 
översiktsplanen ska visa vilka konsekvenser föreslagen användning av mark får 
gällande transporter. Exempel på aspekter som bör behandlas i planen räknas upp 
och de är: 

- Hänsyn till regionala strategier, mål och förutsättningar. 
- Påverkan på tätheten i kommunen och regionen. 
- Hur långt från befintlig kollektivtrafik bebyggelse planeras, eller om ny 

kollektivtrafik/omdragning av befintlig trafik planeras. 
- Om planeringen ökar eller minskar funktionsblandningen i samhället. 
- Om planen leder till förbättrad tillgänglighet för gång, cykel och 

kollektivtrafik, och i så fall hur.  
- Hur det planeras för ökad intermodalitet, d.v.s. användande av flera 

resesätt. 
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- Om Trafikverkets regionala åtgärdsvalsstudier har beaktats och i 
önskvärda delar lyfts in i översiktsplanen (Länsstyrelserna 2015). 

 
Gällande förnybar energi säger Länsstyrelserna att översiktsplanen bör redovisa 
hur energiutvinningen ska ske för olika områden och konsekvenser av denna. 
Exempel på aspekter som bör behandlas i planen räknas upp och de är: 

- Hänsyn till regionala strategier, mål och förutsättningar. 
- Hur/om vindkraftspotentialen för avsatt areal kvantifierats. 
- Hur kommunens planerade markanvändning gällande vindkraft relaterar 

till de nationella och regionala målen. 
- Motivering till eventuell över- eller underplanering. 
- Områden som kommunen anser olämpliga/lämpliga för utbyggnad av 

vattenkraft. 
- Hur kommunens syn på markanvändningen stödjer ökad utvinning av 

bioenergi. 
- Solenergipotentialen i befintlig och ny bebyggelse. 
- En beskrivning av produktions- och distributionssystem för förnybar 

energi (Länsstyrelserna 2015). 
 

Gällande resurseffektiva energisystem anser de att en kommunal energisystem-
analys, bör ingå i den kommunala energi- och klimatstrategin, och att 
översiktsplanen bör redovisa: 

- Hänsyn till regionala strategier, mål och förutsättningar. 
- Lokalisering av bebyggelse i förhållande till fjärrvärmenät. 
- Vilken möjlighet det finns att utnyttja överskottsenergi från befintlig eller 

kommande industri. 
- Eventuella flaskhalsar i el- och värmenät i förhållande till plan. 
- En beskrivning av värmetätheten i planområdet (Länsstyrelserna 2015). 
 

Gällande genomförande och uppföljning menar de att översiktsplanen bör 
redovisa: 

- Kommunal och regional samverkan, kring fjärrvärme, biogas, vind och 
vatten. 

- Planens koppling till nationella, regionala och kommunala mål, planer 
och program/strategier. 

- Arbetssätt för att hantera översiktsplanens aktualitet, genomförande och 
uppföljning (Länsstyrelserna 2015). 

 
Naturvårdsverket redovisar i sin rapport Mot en hållbar stadsutveckling – med 
fokus på miljömålen i planeringsprocessen från 2015 en fördjupad utvärdering av 
möjligheterna att nå de svenska miljökvalitetsmålen, med fokus på hållbara 
städer. Rapporten behandlar den fysiska planeringens roll i omställningen till ett 
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resurseffektivt samhälle och analyserar och beskriver behovet av åtgärder och 
styrmedel för att integrera miljöfrågorna i planeringsprocesserna. Fördjupningen 
har gjorts i hur miljöfrågorna hanteras i samhällsplaneringen och utvärderat hur 
myndigheterna använder planeringsinstrumenten för att bidra till att miljömålen 
nås. Utifrån detta gör Naturvårdsverket bedömningen att takten inte är tillräckligt 
hög i den samhällsomställning som behövs för att nå miljömålen. De ser bland 
annat stora brister i hur både kommuner, regionala organ och nationella 
myndigheter genomför och använder sig av de miljökonsekvensbeskrivningar och 
miljöbedömningar som de är skyldiga att göra enligt miljöbalken samt behov av 
att se över andra styrmedel. De menar att potentialen för att planprocesserna ska 
bidra till att miljökvalitetsmålen nås är stor, men att de i praktiken inte har fått 
den effekt som lagstiftningen avsett (Naturvårdsverket 2015). 

Strategisk översiktsplanering och integrering av 
klimatfrågan 

Boverket utrycker att genom strategisk planering av bland annat bebyggelse, 
trafikinfrastruktur och energiförsörjning i översiktsplaneringen kan samhällets 
klimatpåverkan minskas (Boverket 2010). Vad kan då en strategisk fysisk 
planering vara? Albrechts (2006) beskriver att det inte finns ett specifikt 
tillvägagångssätt som gör planeringen strategisk då det är beroende av en rad 
omkringfaktorer såsom vilken utmaning det handlar om, kontexten inom vilken 
planeringen ska ske samt värderingar och attityder hos de inblandade. Albrechts 
ger ändå en bild av vad strategisk fysisk planering kan vara och beskriver det som 
en process som är förändrande och integrerande genom vilken en vision, och till 
visionen sammanhörande åtgärder samt medel för genomförande, skapas som 
formar vad en fysisk plats är och vad den kan bli (Albrechts 2006). 

Albrechts (2006) menar att strategisk fysisk planering behöver fokusera på 
strategiska nyckelfrågor, involvera ett kritiskt perspektiv på omgivningen för att 
bedöma styrkor och svagheter såväl som möjligheter och hot och den behöver ta 
in en bedömning av externa trender och krafter samt tillgängliga resurser. Det 
handlar om att skapa en solid långsiktig vision som kan användas i 
planeringsarbetet och strategier på olika nivåer som tar maktstrukturer, 
exempelvis politiska eller ekonomiska, och konkurrerande värderingar i 
beräkning. Det handlar också om att skapa strukturer för planeringen och ramverk 
för beslut för att påverka och hantera förändring i den fysiska miljön. Att bygga 
nya idéer och processer som kan bära idéerna framåt och därmed generera 
förståelser, överenskommelser, organisering och mobilisering i syfte att utöva 
inflytande i olika arenor. Slutligen handlar det om att rama in beslutsfattande, 
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åtgärder, projekt, resultat och implementering samt att inkorporera granskning, 
återkoppling och justeringar (Albrechts 2006). 

Strategisk fysisk planering är enligt Albrechts (2006) en metod för att skapa 
och styra mot en bättre framtid för en plats baserad på gemensamma värderingar. 
Det handlar om en sammansättning av koncept, procedurer och verktyg som 
måste skräddarsys efter den aktuella situationen om önskvärda resultat ska 
uppnås. Det handlar också mycket om processer, institutionell organisering och 
mobilisering då resultaten av strategisk fysisk planering är högst beroende av, inte 
bara systemet själv, utan även de villkor som ligger till grund för det. Dessa 
villkor, såsom politiska, kulturella och professionella attityder till fysisk 
planering, dess innehåll och process, och den politiska viljan hos de institutioner 
som är involverade i att få igång processen, påverkar möjligheten för 
planeringssystemen att implementera de valda strategierna (Albrechts 2006). 

Nyström och Tonell (2012) beskriver att i storstadsområden där det råder 
stor efterfrågan på mark kan en aktiv strukturplanering i översiktsplanen anses 
som tydligt motiverat. De menar dock även att i kommuner där inflyttningen är 
låg kan en strategisk planering för en ändamålsenlig struktur motiveras genom att 
kommunen på så sätt tar principiell ställning till markanvändningen och skapar 
beredskap för framtida ökad efterfrågan eller förbättrar den befintliga 
bebyggelsemiljön. Plan- och bygglagen från 2011 stärkte dessutom översikts-
planetens strategiska funktion då det ska framgå hur kommunen avser att ta 
hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en 
hållbar utveckling och betonar nödvändigheten av att kommunerna bedriver en 
aktiv översiktsplanering, exempelvis när det gäller att ta hänsyns till 
miljöfaktorer. Nyström och Tonell menar att det även medför att 
omvärldsanalyser och mål krävs för att översiktsplanen ska kunna ge vägledning 
för olika typer av beslut (Nyström & Tonell 2012). 

Kommuner har varierande villkor för planeringen som har att göra med om 
kommunen ligger i en expansiv region eller andra lokala förutsättningar som gör 
att det inte finns en patentlösning för alla kommuner. Möjligheten att påverka 
utvecklingen med hjälp av planering är också begränsade då besluten i praktiken 
kan komma att fattas av marknadens aktörer. Ändå är översiktsplaneringen ett 
viktigt hjälpmedel för strategiska beslut som rör markanvändningen på lång sikt 
eftersom mål och strategier behövs för att ge anvisningar om vart man är på väg 
och vilka möjligheter det finns att påverka vägen dit (Nyström & Tonell 2012). 

Nyström och Tonell beskriver olika typer av översiktsplaner. De menar att 
en del kommuner endast gör vad som formellt sett krävs av lagen. Det finns ofta 
brister vad gäller deras behandling av olika överväganden och där 
markanvändningskonflikter föreligger är det vanligt att hänvisa till kommande 
utredningar eller behov av detaljplanering. Bristfälligt bakgrundsmaterial ger inte 
användbara anvisningar och översiktsplanen blir därmed inte särskilt användbar. 
Andra kommuner har lagt mycket arbete på underlagsmaterialet och att skapa en 
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vision om en önskvärd utveckling. En sådan vision om önskvärd utveckling går 
dock inte alltid igenom till den mer detaljerade planeringen på områdesnivå 
genom att brytas ner till tydliga rekommendationer för markanvändningen. 
Allmänna rekommendationer ger handlingsutrymme men är inte särskilt 
användbara i det konkreta genomförandet, exempelvis bygglovsärendet. En tredje 
variant är planer där mycket arbete har gjorts på områdesnivå och konsekvenser 
av olika handlingsalternativ har utretts noga som resulterat i väl avvägda 
ställningstaganden. En sådan översiktsplan kan vara till stor hjälp i det praktiska 
arbetet men risken finns att den snabbt blir inaktuell om förutsättningar förändras. 
Nyström och Tonell menar att det önskvärda är att skapa översiktsplaner som 
både ger en strategisk långsiktighet och praktisk användbarhet för den fortsatta 
planeringen på detaljnivå och i det dagliga arbetet i kommunen (Nyström & 
Tonell 2012). 

Gällande ställningstaganden och vägval menar Nyström och Tonell att det är 
förståeligt att kommuner använder vaghet i formuleringarna då det kan dyka upp 
oförutsedda omständigheter, svårigheter i att avgöra vad som är ”bäst” och då de 
inte vill lägga för mycket resurser på utredningsarbete för alternativ som kanske 
inte genomförs. Att inte göra tydliga ställningstaganden kan dock ge en bild av att 
”allt” är tillåtet. Det går däremot också att argumentera för att den översiktliga 
planeringen inte bör begränsa handlingsutrymmet i ett för tidigt skede i 
planeringsprocessen och att långsiktig planering hellre bör ange en bestämd 
riktning än att vara allt för detaljerad eftersom behov av att anpassa planeringen 
till specifika situationer kan uppstå under detaljplaneringen. För kommuner med 
mindre bebyggelsetryck kan det vara mer strategiskt att lämna utrymme för 
utvecklingsinitiativ medan de kommuner som har ett stort bebyggelsetryck kan ha 
ett större behov av detaljerade riktlinjer (Nyström & Tonell 2012). 

Även om en kommun har ambitioner för mitigering i sin planering är det 
dock inte säkert att det ger genomslag i genomförandet. Hrelja, Hjerpe och 
Storbjörk analyserar i en artikel från 2015 möjligheten att genom fysisk planering 
understödja lokala klimatåtgärder för hållbara transporter i två svenska kommuner 
med relativt höga klimatambitioner. De kommer fram till att även om 
klimatfrågan integrerades i de lokala strategierna medförde det inte ett nytt sätt att 
planera eller tänka i kommunernas arbete utan det blev en del av det redan 
existerande sättet som syftade till ekonomisk tillväxt och attraktionskraft för 
kommunen. Målen som skrevs fram i översiktsplaneringen hängde snarare ihop 
med en hur kommunen ville framställas på ett attraktivt sätt. Nya verktyg och 
rutiner hade börjat tas fram men i detaljplaneringen prioriterades klimatfrågan ner 
till fördel för privata intressen och ekonomisk tillväxt för kommunen. Deras 
slutsats är bland annat att även om kopplingen till klimatfrågan i planeringen var 
svag så hade den varit ännu svagare om inte kommunen hade kopplat ihop den 
med hur de ville framstå. De kommer också fram till att för att klimatfrågans ska 
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få genomslag i planeringen behöver mobiliserande krafter skapas i den rådande 
lokala strukturen för genomförande (Hrelja, Hjerpe & Storbjörk 2015). 

Hur kan kommuner då integrera klimatfrågan i sin fysiska planering? 
Mainstreaming är ett begrepp som används för beskriva hur en särskild fråga eller 
politikområde kan integreras i en organisation eller existerande styrningsstruktur. 
I en artikel från 2014 argumenterar Wamsler, Luederitz och Brink för att 
mainstreamingstrategier har potentialen att förflytta hållbarhetsbegreppet till 
kärnan av beslutsfattande på kommunal nivå. De förklarar att mainstreaming-
begreppet inte har någon allmänt vedertagen definition men det handlar om att 
medvetet förändra den rådande ordningen för att utvidga den till fördel för en viss 
fråga. Motivationen för att använda mainstreaming kommer från behovet av att 
förändra ett dominerande paradigm och inkorporera nya aspekter i befintliga 
strukturer och arbetssätt. Mainstreamingprocesser har till syfte att ändra 
spelreglerna och utmana idéer, attityder eller handlingar som är vedertagna och 
anses som det normala för att få till stånd förändring som exempelvis kan handla 
om en övergång till mer hållbara lösningar (Wamsler, Luederitz & Brink 2014). 

Klimatfrågan kopplat till mitigering är en sådan fråga som är relevant för 
mainstreaming i fysisk planering. Parallellen kan dras till varför Wamsler, 
Luederitz och Brink anser att ekosystemtjänster och klimatanpassning bör 
inkorporeras genom mainstreamingstrategier i den lokala planeringen. Dessa 
frågor är enligt Wamsler, Luederitz och Brink sektorsövergripande och av sådan 
karaktär att de även behöver arbetas in hos aktörer och institutioner som inte har 
den typen av frågor som sin främsta angelägenhet. Klimatfrågan är inte en fråga 
som kan separeras från andra frågor i den lokala planeringen och en 
sammanhängande integrering av klimatrelaterade frågor kan dessutom leda till 
fördelar utifrån olika sektorsspecifika områden (Wamsler, Luederitz & Brink 
2014). 

Översiktsplanen som indikator för mainstreaming passar in i det som 
Wamsler, Luederitz och Brink beskriver som regulatorisk mainstreaming. Deras 
kategorier urskiljer vilken typ av styrning som sker mellan olika aktörer. 
Regulatorisk mainstreaming härrör till modifiering av tillvägagångssätt i 
planering och relaterade aktiviteter för olika typer av planer, regler, policys och 
lagstiftning som, i detta fall, leder till integration av klimatfrågan (Wamsler, 
Luederitz & Brink 2014). 

Wamsler, Luederitz och Brink beskriver att kommuners förmåga till 
mainstreaming beror på en rad faktorer såsom storlek, individuella tjänstemäns 
ansträngningar, tidigare erfarenhet och intern kunskap. Deras studie visar också 
att mainstreaming kräver flexibla strategier som tar kontextspecifika 
förutsättningar i beräkning och använder sig av nätverkande i sin styrning. Lokala 
myndigheter och styrningsstrukturer innefattar ett komplext samspel mellan 
horisontella och vertikala mainstreamingdimensioner. Den vertikala dimensionen 
har att göra med implementeringen genom styrande instanser och av tydlig 
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vägledning av centrala styrande myndigheter eller aktörer, såsom exempelvis en 
plan antagen i kommunfullmäktige. Den horisontella dimensionen har att göra 
med processer för implementering av mindre enheter med mindre direkt makt 
såsom en enskild avdelning eller aktör i kommunorganisationen som koordinerar 
integreringen men som inte har makten att utöva kontroll i ett top-down-
perspektiv. Wamsler, Luederitz och Brink menar att en kombination av 
mainstreaming-strategier kan balansera upp tillkortakommanden inom enskilda 
områden och att strategier både för den horisontella och vertikala dimensionen 
behövs för att försäkra och komplettera varandra (Wamsler, Luederitz & Brink 
2014). 

Brouwer, Rayner och Huitema (2013) skriver om att mainstreaming kopplat 
till mitigering innebär att klimataspekter och klimatpolitiska mål måste tas med 
inom andra sakområden och att inkonsekvenser mellan dessa olika sektorsmål 
behöver erkännas och adresseras. Det kan då leda till samstämmighet mellan 
policy-områden, att incitament och signaler inte står i konflikt med varandra, och 
att ömsesidiga vinster kan uppnås (Brouwer, Rayner & Huitema 2013). 

Brouwer, Rayner och Huitema sätter upp ett par kriterier för att utifrån dessa 
försöka identifiera i vilken grad mainstreaming har uppnåtts. Kriterierna utgörs av 
inkludering, följdriktighet och vägning. En bedömning av i vilken utsträckning 
dessa har uppnåtts görs genom att undersöka i vilken mån klimatpolitiska mål och 
konsekvenser har beaktats, om motsättningar mellan klimatmål och andra 
områdesspecifika mål har identifierats och om försök har gjorts för att minimera 
dessa eventuella motsättningar, samt om den relativa prioriteringen av klimat 
jämfört med andra politiska mål för olika områden har bestämts (Brouwer, 
Rayner & Huitema 2013). 

Brouwer, Rayner och Huitema resonerar i sin artikel om vilka faktorer som 
påverkar graden av mainstreaming. De drar slutsatsen att det finns en större chans 
till att mainstreaming drivs kraftfullt om policy-kontexten i det aktuella området 
stämmer bra överens med klimatagendan, exempelvis om det sedan tidigare finns 
problematik inom området som klimatåtgärder kan bidra till att lösa, och i de 
flesta fall när det finns en potential för win-win-lösningar. Andra slutsatser som 
de gör är att kapaciteten att göra regleringar är en viktig förutsättning för att få till 
stånd förändring och att den kapaciteten kan handla om hur stort motståndet är för 
olika typer av förändring, vilket varierar mellan olika sektorer. De menar även att 
mjuka incitament inte är tillräckliga för att få till stånd hög grad av mainstreaming 
samt att det upplevda allvaret av klimatfrågan och den politiska viljan också 
spelar in och påverkar graden av mainstreaming för klimatfrågan (Brouwer, 
Rayner & Huitema 2013). 
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Metod 

Beskrivande analys 

Studien är en beskrivande analys då den ämnar ge svar på hur mitigerings-
perspektivet tar sig utryck i översiktsplaner. Denna typ av beskrivande analys kan 
vara en utgångspunkt för att sedan ställa frågan varför det ser ut på ett visst sätt, 
eller vad resultatet kan ha för effekter, och då, i nästa steg, göra en förklarande 
studie för fortsatt fördjupning inom området (Esaiasson et al. 2010). 

Summerande innehållsanalys 

Metoden som används är textanalys och har gjorts i form av en så kallad 
summerande innehållsanalys med induktiv ansats. Det innebär att en analys görs 
av det empiriska materialet med ambitionen att sammanfatta viktiga delar, genom 
att hitta mönster i materialet och strukturera relevanta delar av innehållet utifrån 
dessa mönster (Hsieh & Shannon 2005). Så gjordes i detta fall för att kunna 
kvantifiera förekomsten av ett specifikt ord eller innehåll och för att få en bild av i 
vilken kontext dessa användes samt på vilket sätt. Den induktiva metoden ger en 
mer förutsättningslös utgångspunkt för att beskriva innehållet och för att 
identifiera mönster som återspeglar exempelvis begreppsanvändningen. 
Alternativet hade kunnat vara en riktad innehållsanalys som på förhand 
strukturerades baserat på tidigare kunskap om ämnet. Den riktade 
innehållsanalysen hade kunnat vara ett bättre alternativ om syftet var att 
undersöka i vilken mån översiktsplanerna levde upp till förutbestämda 
parametrar. Anledningen till att den metoden inte användes i detta fall är att 
risken då hade funnits att missa delar av det som var syftet med undersökningen, 
att beskriva hur klimat framkommer, om de delarna av innehållet inte hade passat 
in i den förutbestämda mallen. 

Analysen är både av en kvantitativ och kvalitativ karaktär. Det är en 
kvantitativ form av analys att identifiera hur vanligt förekommande ett ord eller 
innehåll är i flertalet texter (Esaiasson et al. 2010). Detta gjordes för att besvara 
första delen av den första frågeställningen om hur ofta klimat förekommer. 
Analysen har dock även kvalitativa inslag eftersom den innefattar en uttolkning 
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av i vilka sammanhang och på vilka sätt texterna behandlar frågan (Esaiasson et 
al. 2010). Eftersom det är flera texter som analyseras blir det också en jämförande 
analys som redogörs för i resultatet, då likheter och skillnader kan påvisas 
(Esaiasson et al. 2010). 

Empiriskt material 

Det empiriska materialet består av översiktsplaner från 21 av Skånes 33 
kommuner (se figur 1). Översiktsplaner för kommuner i Skåne valdes eftersom 
Skåne är en region som växer befolkningsmässigt, och det då är intressant att 
undersöka hur planeringen för tillväxten ser ut kopplat till klimatfrågan. Det 
underlättar även för en jämförelse att kommunerna har liknande förutsättningar, 
vilket sannolikheten för kan tänkas vara större om de är närbelägna och ingår i 
samma region. För att få ett brett empiriskt material var ambitionen att ha med så 
många som möjligt av Skånes 33 kommuner. Då det efter hand visade sig att den 
mer kvalitativa genomläsningen efter indirekta hänvisningar till klimat tog relativt 
lång tid begränsades antalet av tidsskäl till 21. De kommuner som då valdes ut att 
ingå gjordes så efter en bedömning av att de kan anses som representativa genom 
en variation av storlek, invånarantal och geografiskt läge. De tolv kommuner som 
inte är med kan troligtvis motsvaras, i exempelvis storlek, invånarantal och 
geografiskt läge, av någon av de kommuner som är med då ambitionen har varit 
att ha med kommuner med liknande förutsättningar som de som inte är med. 
Andelen kommuner som ingår uppskattas också till så stor att resultatet blir 
generaliserbart. 

De 21 skånska kommuner som ingår i studien har mellan ca 7000 till 330 
000 invånare. Den äldsta översiktsplanen är från 2001 och den nyaste från 2016 
(se bilaga 1). Undersökningen görs av den senaste översiktsplanen i respektive 
kommun och ger därmed en aktuell bild av hur det ser ut men inte en jämförelse 
av utvecklingen över tid. I de fall då det funnits förslag på ny översiktsplan men 
den ännu inte antagits har den ändå valts till analysen då bedömningen gjordes att 
förslaget bidrar mer till att förstå hur mitigeringsperspektivet behandlas av 
kommunerna just nu än vad den tidigare, men ändå rådande, översiktsplanen hade 
gjort. 
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Figur 1 Skånes kommuner 
De kommuner vars översiktsplaner ingår i studien är markerade med grått. 

Tillvägagångssätt 

Materialet sorterades genom att en mall togs fram som utgick ifrån var i texterna 
specifika ord eller innehåll framgick. Sökningen gjordes först för ordet ”klimat” i 
översiktsplanerna för att få fram hur ofta och i vilka sammanhang det nämndes. I 
steg två gjordes en genomläsning för att komma fram till var och hur klimat eller 
mitigering omnämndes indirekt. Omnämning av klimat direkt innebär alltså att 
ordet ”klimat” förekommer i ett stycke text och då har det textstycket plockats in i 
en sammanställning för respektive kommun. Omnämning av klimat indirekt 
innebär att det skrivs om klimat eller mitigering på ett eller annat sätt men utan att 
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ordet ”klimat” förekommer. På samma sätt har då det stycket text plockats in i 
sammanställningen. En svårighet i sökningen var att avgöra vad som skulle ingå i 
den indirekta delen vid sådana fall där åtgärder nämns som kan minska 
klimatpåverkan utan att det syftet eller ambitionen uttrycks, eller utan att 
kopplingen till mitigering görs. Bedömningar har fått göras från fall till fall 
gällande om en skrivning kan anses koppla an till mitigering eller inte. Efter att ha 
gjort denna sökning och plockat ut relevanta delar av texten för cirka fem 
översiktsplaner började en mall ta form som kategoriserar förekomsten av ordet 
klimat och indirekt omnämnande av klimat efter i vilka sammanhang de förekom. 
Kategorierna utgörs alltså av specifika ämnesområden eller en typ av innehåll 
som klimat och mitigering relateras till i översiktsplanerna. Kategorierna är 
därmed induktivt funna då det är på dessa ställen översiktsplanerna tar upp klimat 
eller mitigering. Den kategoriseringen har använts för att göra en 
sammanställning över all text som kopplar an till mitigeringsperspektivet i varje 
översiktsplan, uppdelat i direkt och indirekt. Det kan vara att en omnämning av 
klimat förekommer som kopplar an till flera av dessa kategorier men då har en 
bedömning gjorts för varje fall av vilken kategori skrivningen passar in i mest. 
Om klimat exempelvis nämns kopplat till trafik, under en rubrik om trafik i 
översiktsplanen, hamnar den formuleringen sannolikt i kategorin trafik i 
sammanställningen. Om formuleringen däremot exempelvis handlar om mål och 
övergripande, hänvisning till andra planer, andra instanser, genomförande eller 
konsekvenser hamnar de inom någon av dessa kategorier även om de handlar om 
bebyggelse, trafik eller energi, om bedömningen har gjorts att formuleringen 
framförallt handlar om just någon av de aspekterna mer. Det kan exempelvis vara 
att klimat som energifråga omnämns genom hänvisning till energiplan och då 
hamnar det under kategorin hänvisning till andra planer istället för under 
kategorin energi. Kategorierna som innehållet har sorterats genom beskrivs i 
tabellen nedan. 

Tabell 1 Kategorisering 
Skrivningarna i översiktsplanerna som kopplar an till klimat eller mitigering har sammanställts och 
sorterats utifrån dessa kategorier. 

Kategori Beskrivning 
Mål och övergripande Innefattar generella formuleringar om hur kommunen förhåller 

sig till mitigering samt övergripande mål som berör mitigering. 
Detta återfinns ofta inledningsvis i översiktsplanen, eller 
inledningsvis i ett miljöavsnitt, när kommunen exempelvis 
beskriver hur de ser på klimatfrågan generellt. 

Bebyggelse Innefattar formuleringar om planerad och befintlig bebyggelse 
samt byggande. 

Trafik Innefattar formuleringar om trafikinfrastruktur och olika 
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trafikslag. 
Energi Innefattar formuleringar om energiinfrastruktur och olika 

energislag. 
Hänvisning till andra planer Innefattar formuleringar som på ett eller annat sätt hänvisar till 

andra planer eller program i kommunen. 
Hänvisning till andra instanser Innefattar formuleringar som hänvisar till andra instanser såsom 

Region Skåne, riksdagen eller EU. 
Genomförande Innefattar formuleringar som handlar om hur översiktsplanen och 

det som anges där är tänkt att tas vidare eller följas upp. 
Konsekvensbeskrivningar 
 
Övrigt 

Innefattar skrivningar om förväntade eller eventuella 
konsekvenser. 
Innefattar skrivningar som ej omfattas av ovanstående kategorier. 

 
När materialet hade sammanställts genom att sorterats in i mallarna gjordes 
analysen utifrån arbetets identifierade frågeställningar. Utifrån den första 
frågeställningen gjordes en sammanräkning av inom vilka kategorier klimat 
nämns direkt eller indirekt i de olika översiktsplanerna. Utifrån både den första 
och den andra frågeställningen gjordes en genomgång och sammanställning av i 
vilken kontext mitigering behandlades inom respektive kategori och därefter en 
genomläsning och jämförelse av hur texterna var formulerade. Den 
genomläsningen tog fasta på vad som särskilt utmärker skrivningarna, generellt 
sett, och hur de skiljer sig åt i formuleringarna, vilket framförallt visade sig vara 
hur de uttrycker viljeriktning och vilken konkretionsnivå de ligger på. Resultatet 
beskriver därmed hur ofta ordet klimat förekommer i översiktsplanerna, var det 
förekommer och på vilket sätt. Detta presenteras nedan genom att inledningsvis 
beskriva, för varje identifierad kategori, hur stor andel av översiktsplanerna som 
behandlar mitigering inom den kategorin, hur vanligt förekommande en viss typ 
av teman eller sakområden är samt hur de skrivningarna kan vara formulerade 
genom typexempel eller exempel som visar på olikheterna. Avslutningsvis 
beskrivs ytterligare hur skrivningarna tar sig uttryck, genom att ge typexempel 
och visa på skillnader, framförallt kopplat till konkretionsnivå och viljeriktning. 

Avgränsningar och förtydliganden 

Studien görs utifrån ett mitigeringsperspektiv. Ordet mitigering används i detta 
fall som synonym till minskning av utsläpp av växthusgaser. I texten används 
ordet klimat ibland och mitigering ibland. Det beror främst på att klimat är ett mer 
vedertaget begrepp och att den första sökningen i översiktsplanerna därför gjordes 
för ordet klimat, men begreppet mitigering används i texten för att tydliggöra att 
det handlar om minskning av utsläpp till skillnad från klimatanpassning som har 
att göra med de effekter som klimatförändringar medför. Studien bortser från 
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anpassningsperspektivet av klimatfrågan i översiktsplanerna. De delar av 
översiktsplanerna som inte är kopplat till klimatfrågan ingår inte heller i analysen. 

Studien innefattar inte en analys av genomslaget av ambitionerna i översikts-
planerna i praktiken, fördjupning i varför det ser ut som det gör, eller bedömning 
eller värdering av exempelvis översiktsplanernas åtgärder för mitigering, utan 
undersöker hur ambitionerna ser ut och hur mitigeringsperspektivet tar sig 
uttryck. 
Det kan finnas flera olika program, strategier eller planer i kommuner som 
behandlar miljö, klimat och energi eller liknande. Denna studie undersöker endast 
översiktsplanen i respektive kommun men kommer i den undersökningen ta fasta 
vid hur översiktsplanen kopplar an till eventuella planer eller program av denna 
typ. Den omfattar inte heller Länsstyrelsens granskningsyttranden för 
översiktsplanerna. Ibland ingår de som bilaga i översiktsplansdokumentet och 
ibland inte. Anledningen är att syftet varit att ta reda på hur klimat behandlas av 
kommunen i översiktsplanen som strategiskt dokument och inte hur Länsstyrelsen 
skriver om klimat. Inte heller miljökonsekvensbeskrivningar, kartor eller 
områdesfördjupningar ingår i de fall dessa har varit separerade från 
översiktsplansdokumentet, men de är med om de har varit en integrerad del av 
översiktsplanen. 
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Resultat 

Resultatet av undersökningen presenteras här genom att först beskriva hur ofta 
och i vilka sammanhang översiktsplanerna tar upp klimat kopplat till den typ av 
skrivningar som passar in under respektive kategori då det är inom dessa 
kategorier av skrivningar som klimat förekommer i översiktsplanerna. 
Avslutningsvis beskrivs ytterligare hur skrivningarna tar sig uttryck, framförallt 
gällande konkretionsnivå eller tydlighet i viljeriktning. 

Mitigering i översiktsplanerna 

Mål och övergripande 

11 av översiktsplanerna nämner klimat kopplat till skrivningar om mål och 
övergripande och 7 tar upp det indirekt. Översiktsplanerna inleds ofta med 
övergripande beskrivningar om hur kommunen ser på dess framtida utveckling. 
Sådana skrivningar kan exempelvis handla om en vision eller mål för exempelvis 
en hållbar utveckling och då kan det hända att även klimat omnämns. 
Övergripande skrivningar och mål kopplat till klimat kan också förekomma i 
områdesspecifika kapitel, exempelvis kapitel om miljö eller om kommunens 
utmaningar. 

De flesta av översiktsplanerna har inte med klimat eller mitigering i 
övergripande skrivningar om kommunens utveckling. Vanliga formuleringar är 
istället att kommunen ska verka för hållbar utveckling. Det kan också följas av en 
beskrivning av vad de anser att hållbar utveckling innebär. Just mitigering är dock 
mindre vanligt förekommande i dessa beskrivningar, som ofta är generellt 
formulerade. Några undantag är Burlöv och Osby som har med mitigering i de 
övergripande skrivningarna om kommunens utveckling, Landskrona som nämner 
minskad klimatpåverkan kopplat till hållbar utveckling, samt Malmö som 
utvecklar den ekologiska hållbarheten till mitigering. Malmös översiktsplan är 
den enda som i de övergripande skrivningarna särskilt belyser vikten av den 
fysiska planeringen för att minska utsläppen av växthusgaser. De skriver att ”God 
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fysisk planering innebär att stadens miljöbelastning, klimatpåverkan och 
resursanvändning i hög grad kan styras.” (Malmö stad 2014, sid. 19). 

Övergripande skrivningar om klimat är desto mer förekommande i kapitel 
som särskilt tar upp frågan. Helsingborg skriver i kapitlet Våra utmaningar att 
”En kontinuerlig stadsutveckling skapar möjligheter för att minska vår påverkan 
på klimatet. […] För att minska miljöpåverkan behöver stadsutvecklingen ske på 
ett sätt som hanterar våra resurser effektivt. Utmaningen ligger i att minska våra 
utsläpp och begränsa vår energianvändning samt hushålla med marken, samtidigt 
måste en fortsatt tillväxt stimuleras för att ett robust och hållbart samhälle ska 
vara möjligt.” (Helsingborg stad 2010, sid. 13). Osby skriver i kapitlet Viktiga 
förutsättningar att ”Klimatfrågorna är en av vår tids stora utmaningar. Det krävs 
kraftfulla insatser för att minska utsläppen och påverka växthuseffekten. Osby 
kommun måste i sin planering arbeta för en strategi som aktivt och konkret i 
åtgärder och handlingsplaner medverkar till en hållbar utveckling.” (Osby 
kommun 2010, sid. 12). 

En övervägande del av översiktsplanerna anger inga mål eller uttalade 
kvantifierade ambitioner för utsläppsminskningar. Undantagen är Burlöv och 
Malmö. Burlöv har målet att utsläppen av växthusgaser inom Burlövs kommun 
ska ha minskat med 20 % till år 2020 jämfört med år 2006 räknat som 
koldioxidekvivalenter per invånare (Burlövs kommun 2014). Malmö skriver att 
de i samarbete med Köpenhamn sätter upp målet att Öresundsregionen 2030 ska 
vara Europas första gränsöverskridande region som är CO2-neutral (Malmö stad 
2014). Landskrona, Helsingborg och Ängelholm har inga specifika mål men 
allmänna visioner om att kunna leva klimatsmart eller eftersträva 
klimatneutralitet. En del kommuner har målsättningar som kan relateras till 
mitigering även om de inte uttalat handlar om utsläppsminskningar. Tomelilla har 
målet om 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 (Tomelilla kommun 2016). 
Likaså har Ängelholm målet att kommunens verksamhet ska bli 100 procent 
fossilbränslefri i sin energianvändning (Ängelholms kommun 2016). 

Bebyggelse 

6 av översiktsplanerna nämner klimat kopplat till skrivningar om bebyggelse och 
4 tar upp det indirekt. De frågor som tas upp om bebyggelse kopplat till 
mitigering är framför allt förtätning, blandad bebyggelse och tillgång till service 
samt energi- och miljöhänsyn kopplat till fastigheter vid nybyggnation eller 
ombyggnation. 

Förtätning förespråkas i de flesta av översiktsplanerna men just kopplat till 
miljö eller mitigering är det 8 av 22 som tar upp förtätning. Mest fördelar kopplat 
till mitigering framhåller Malmö som skriver att genom att bygga staden tätare 
blir den mer resurs- och energieffektiv och malmöbornas möjligheter att välja en 
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hållbar livsstil kan underlättas (Malmö stad 2014). Ibland formuleras ambitionen 
om förtätning istället i termer av motverkande av utspridd bebyggelse. 
Landskrona skriver att ”Mindre husgrupper utanför planlagt område utan 
kollektivtrafik och service bör endast kompletteras med enstaka nya hus för att 
kunna bevara natur- och kulturmiljöer och uppnå en hållbar och klimatanpassad 
stads- och landsbygdsutveckling.” (Landskrona stad 2016, sid. 117). Kopplat till 
förtätning nämns ibland också blandad bebyggelse och tillgång till service. 
Hässleholm skriver kort att den fysiska planeringen ska skapa förutsättningar för 
ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service, fritid och kultur så att 
bilanvändningen kan minskas och förutsättningarna för miljöanpassade och 
resurssnåla transporter förbättras (Hässleholms kommun 2007). 

Energi- och miljöhänsyn kopplat till själva fastigheterna vid nybyggnation 
eller ombyggnation nämns i hälften av översiktsplanerna. Det uttrycks ofta kort 
och övergripande såsom Höganäs som skriver att de ”prioriterar energismarta 
lösningar som utgångspunkt när ny bebyggelse planeras” (Höganäs kommun 
2016, sid. 14) men ibland beskrivs det mer ingående såsom för Helsingborg som 
säger att de ska ”driva arbetet genom information till och riktlinjer för 
byggherrar om behovet av resurssnåla lösningar i byggandet” (Helsingborgs stad 
2010, sid. 43), eller Malmö som har ett avsnitt om resurseffektivt och miljövänligt 
byggande där det bland annat framgår att de ska ställa höga krav på 
energiprestanda vid nybyggande och ombyggnad (Malmö stad 2014), eller med 
konkreta mål, som Burlöv som säger att ”kommunen ska verka för att minst 15 %, 
gärna mer, av all ny bebyggelse som uppförs ska vara energisnål” (Burlövs 
kommun 2014, sid. 108). 

Trafik 

6 av översiktsplanerna nämner klimat kopplat till skrivningar om trafik och 12 tar 
upp det indirekt. De frågor som tas upp om trafik kopplat till mitigering är 
kollektivtrafik, gång- och cykelbanor, minskad bilanvändning samt 
godstransporter. 

Att bygga kollektivtrafiknära är något som framhålls i nästan alla 
översiktsplaner. Likaså att bygga ut, eller att ha bra, gång- och cykelbanor. Fem 
av översiktsplanerna tar inte upp detta kopplat till miljö eller minskade utsläpp. 
Även kommuner som i övrigt inte tar upp mitigering i särskilt hög utsträckning 
gör i detta fall kopplingar till miljö eller mitigering, såsom exempelvis Sjöbo som 
skriver om ett miljöanpassat transportsystem och att kommunen ”verkar för en 
minskad bilanvändning genom åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken, såsom 
arbeta för återupptagande av järnvägstrafik, utveckling av kollektivtrafiken, 
infrastrukturåtgärder längs kollektivtrafikstråken, bra pendlarparkering, goda 
gång- och cykelvägar till hållplatser samt planering av bostadsbebyggelse längs 
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kollektivtrafikstråk” (Sjöbo kommun 2009, sid. 63). Stationsnära bebyggelse 
förordas i flera av de kommuner som har möjlighet till detta såsom Hässleholm, 
Sjöbo, Svalöv och Burlöv. Hässleholm skriver exempelvis att kommunen ska 
verka för att det anordnas tågstopp i de samhällen som ligger i anslutning till 
järnvägen och att ny bebyggelse för bostäder och näringsliv bör uppföras i eller i 
närheten av goda kollektivtrafiklägen (Hässleholms kommun 2007). 

Liksom Sjöbo tar 12 av kommunerna upp behovet av att minska bilresorna. I 
vissa fall nämns det mycket kort, som i exemplet Hässleholm som skriver att den 
fysiska planeringen ska skapa möjlighet för biltrafiken att minska (Hässleholms 
kommun 2007) eller Landskrona som skriver att ”så stor andel av biltrafiken som 
möjligt ska överföras till kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik” (Landskrona 
stad 2016, sid. 164). I andra fall beskrivs det mer ingående såsom Malmö som har 
mål för minskad biltrafik och hänvisar till sitt trafikmiljöprogram som pekar ut 
insatser för att målen ska kunna uppnås (Malmö stad 2014). 

Godstransporter och hur de kan ske på ett miljövänligare sätt framkommer i 
5 av översiktsplanerna. Eslöv tar kort upp att ökad godstrafik på järnväg bör 
betonas för ett framtida miljöanpassat transportsystem i Skåne (Eslövs kommun 
2001). Trelleborg skriver som en inriktning och riktlinje för kommunikationer och 
infrastruktur att kommunen skall verka för att andelen godstransporter på järnväg 
ökas (Trelleborgs kommun 2010). Malmö har ett kapitel om hållbar bilism och 
godstransporter som beskriver behovet av att ”hitta nyanserade lösningar där 
stadsutveckling och trafik samverkar” och bland annat tar upp miljöstyrande 
avgifter och citylogistiken (Malmö stad 2014, sid. 46). 

Energi 

10 av översiktsplanerna nämner klimat kopplat till skrivningar om energi och 15 
tar upp det indirekt. De frågor som tas upp om energi kopplat till mitigering är 
fjärrvärme, användningen av förnybar eller fossilfri energi samt energi-
effektivisering. 

Hälften av översiktsplanerna omnämner fjärrvärme kopplat till klimat eller 
mitigering. Det kan vara i form av en beskrivning av hur användningen ser ut eller 
ambitioner om att utnyttja fjärrvärmen mer. Örkelljunga skriver övergripande att 
”En utbyggnad av fjärrvärmenätet skulle kunna minska den befintliga 
bebyggelsens miljöpåverkande utsläpp avsevärt” (Örkelljunga kommun 2007, 
sid. 38) och Landskrona är mer detaljerade då de hänvisar till sin energiplan och 
målen för fjärrvärmeanvändningen som är att år 2020 ska fossila bränslen för 
uppvärmning ha avvecklats och växthusgasutsläppen minskat med 30 % 
(Landskrona stad 2016). 

15 av översiktsplanerna tar upp användningen av förnybar eller fossilfri 
energi, även om det specificeras på varierande sätt. Eslöv skriver i kapitlet 
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Generella rekommendationer att ”andelen förnybara energikällor för el- och 
värmeproduktion skall öka” (Eslövs kommun 2001, sid. 39) medan exempelvis 
Tomelilla pekar ut områden för produktion av förnybar energi och har ett 
ställningstagande om att ”arbeta för ett 100 % fossilbränslefritt Tomelilla 2020” 
(Tomelilla kommun 2016, sid. 104). Malmö skriver att ”Visionen för 2030 är att 
hela Malmö som geografiskt område då försörjs till 100% av förnybar energi.” 
och att ”De goda förutsättningar som finns att i Malmö producera el, värme och 
gas från förnybara resurser som vind, biomassa, geoenergi, och sol ska tas till 
vara och utnyttjas på bästa sätt. Energifrågor ska ses i ett helhetsperspektiv, där 
olika system kan samordnas för synergieffekter.” (Malmö stad 2014, sid. 49). 

Energieffektivisering tar 13 av översiktsplanerna upp kopplat till miljö eller 
mitigering. Svalöv skriver kort att de ska följa kommunens energiplan som är 
”grundad på energi från förnyelsebara energikällor och energieffektivisering” 
(Svalövs kommun 2016, sid. 49). Likaså gör Höganäs en kort referens till att mål 
om minskad energianvändning finns i deras miljöprogram (Höganäs kommun 
2016). Helsingborg har i sin vision att staden ska vara energieffektiv och i 
avsnittet Säkra effektiv energianvändning med energi från uthålliga och 
förnybara källor framgår deras mål om att minska energianvändningen med 30 
procent till år 2035 genom besparing via energieffektivisering i bostäder och 
lokaler (Helsingborgs stad 2010). Burlöv tar i avsnittet om energi upp 
kommunens tidigare utsläpp och energianvändning kopplat till utsläpp av 
växthusgaser och förändringen som skett i deras utsläppsintensitet (Burlövs 
kommun 2014). 

Hänvisning till andra planer 

7 av översiktsplanerna nämner klimat kopplat till skrivningar med hänvisning till 
andra planer och 8 tar upp det indirekt. I vissa fall hänvisar översiktsplanerna sitt 
miljö-, klimat- och/eller energiarbete helt till miljöprogram, energiplan eller 
liknande. Exempel på detta är Lomma som hänvisar till energiplanen och att där 
behandlas hur kommunen ska bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar 
(Lomma kommun 2010). På liknande sätt hänvisar Höganäs till kommunens 
miljöprogram gällande mål kring bland annat minskad energianvändning, 
hushållning med naturresurser och minskade utsläpp av växthusgaser och skriver 
att kommunen i sin fysiska planering ska beakta de ställningstaganden som anges 
i miljöprogrammet (Höganäs kommun 2016). Andra använder sina program i 
översiktsplanen och plockar in delar. Det gör exempelvis Burlöv, Landskrona, 
Osby, Malmö och Tomelilla. Då beskriver de i översiktsplanerna de övergripande 
ambitionerna och hänvisar till programmen för mer detaljerade mål och 
åtgärdsbeskrivningar. I Malmös fall skriver de att de långsiktiga strategierna 
framgår av översiktsplanen och att åtgärderna på kort sikt framgår i exempelvis 
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miljöhandlingsprogram och trafikprogram (Malmö stad 2014) samt att 
”målformuleringarna i Malmös miljöprogram (Miljöprogram för Malmö stad 
2009–2020) programmerar översiktsplanen” (Malmö stad 2014, sid 69). Några 
kommuner, såsom Sjöbo och Hässleholm hänvisar inte alls till den typen av 
program. Andra, såsom Vellinge, Helsingborg, Tomelilla, Perstorp och 
Ängelholm, hänvisar till att program ska tas fram framöver. 

Hänvisning till andra instanser 

9 av översiktsplanerna nämner klimat kopplat till skrivningar med hänvisning till 
andra instanser och 5 tar upp det indirekt. Om klimat nämns är det vanligt att det 
görs i samband med hänvisning till regionala eller nationella miljömål eller EU-
mål. Så gör exempelvis Tomelilla och Ängelholm. I flera fall sker detta dock 
endast genom en uppräkning av miljömålen eller EU-målen utan någon direkt 
koppling till översiktsplanen eller kommunens arbete. Så gör Svalöv, Trelleborg, 
Sjöbo, Vellinge och Bjuv. Vellinge och Åstorp räknar dessutom upp vilka av de 
nationella miljömålen som är relevanta i kommunen utan att nämna miljömålet 
om klimatpåverkan. Hässleholm anger att de är en klimatkommun men det är 
också enda gången de använder ordet klimat i översiktsplanen. 

Det finns även kommuner som nämner andra instansers miljö- eller 
klimatambitioner som också har egna och som kopplar samman dessa. Så gör 
exempelvis Burlöv som först nämner Sveriges etappmål för energianvändningen 
och sedan räknar upp kommunens egna motsvarande mål (Burlövs kommun 
2014). På liknande sätt gör även Malmö då de bland annat hänvisar till nationella 
och regionala mål och att översiktsplanen ska bidra till att de nås, tillsammans 
med genomförandeinriktade planer och program (Malmö stad 2014). 

Genomförande 

Två av översiktsplanerna nämner klimat kopplat till skrivningar om 
genomförande och inga tar upp det indirekt. En del kommuner skriver, ofta 
inledningsvis, om hur det är tänkt att översiktsplanen ska användas och vilken roll 
den har i kommunens arbete men de översiktsplaner som specifikt tar upp 
genomförande eller uppföljning kopplat till klimat eller mitigering är Burlöv och 
Malmö. Burlöv skriver att ”Kommunen ska verka för att genomförande av 
Framtidsplanen genom detaljplaner och bygglov ska medverka till att kommunen 
når utsläppsmål och miljömål i Burlövs kommuns gällande miljöprogram, energi 
och klimatstrategi samt statliga och regionala miljömål. Om ställningstagandena 
genomförs kommer miljön i kommunen, regionen och globalt att bli bättre.” 
(Burlövs kommun 2014, sid. 181) och ”För att Burlövs Framtidsplans intentioner 
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och ställningstaganden ska uppnås måste en genomförandeplan tas fram för hur 
Framtidsplanen ska genomföras och följas upp. Om Framtidsplanen genomförs 
blir samhällsutvecklingen i Burlöv socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar.” 
(Burlövs kommun 2014, sid. 21). Malmö skriver att ”För att uppnå nationella, 
regionala och lokala miljö- och klimatmål samt uppfylla miljökvalitetsnormer för 
luft, buller och vatten behöver en rad åtgärder vidtas. Översiktsplanen lägger fast 
långsiktiga övergripande strategier och planeringsriktlinjer medan 
genomförandeinriktade planer och program konkretiserar åtgärder på kort sikt. 
[…] I Handlingsplan för klimat- och miljöarbetet i Malmö stad 2011–2014 
konkretiseras Malmö stads klimat- och miljöarbete. Planen pekar ut 26 
prioriterade åtgärder som behöver genomföras fram till 2014 för att 
miljöprogrammets långsiktiga mål ska uppfyllas. Trafikmiljöprogram Malmö stad 
2012–2017 lägger fast nya mål för minskad biltrafik. Till år 2030 ska andelen 
resor som görs med bil ha minskat till 30 % för malmöbornas resor (41 % år 
2008) respektive 50 % för inpendlarnas resor (67 % år 2008). 
Trafikmiljöprogrammet pekar ut nödvändiga insatser för att målen ska kunna 
uppnås.” (Malmö stad 2014, sid. 64). 

Konsekvensbeskrivningar 

9 av översiktsplanerna nämner klimat kopplat till konsekvensbeskrivningar och 4 
tar upp det indirekt. Utformning av konsekvensbeskrivningar och 
miljökonsekvensbeskrivningarna roll i översiktsplanerna varierar. I många fall är 
miljökonsekvensbeskrivningarna separata dokument. Ibland innefattar översikts-
planen en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningarna. Malmö är ett 
exempel på där så görs. Konsekvensbeskrivningarna i Malmös översiktsplan 
beskriver skillnader jämfört med den tidigare översiktsplanen, vilka positiva och 
negativa miljöeffekter den förväntas medföra samt hur den beaktar de nationerna 
miljökvalitetsmål, regionala mål och kommunens egna miljö- och trafikmål 
(Malmö stad 2014). Helsingborg har också med en sammanfattning av 
miljökonsekvensbeskrivningen som till viss del beskriver hur möjligheterna att nå 
nationella miljömål kan påverkas (Helsingborgs stad 2010). Ofta beskrivs 
miljökonsekvenserna tillsammans med andra konsekvensbeskrivningar. För 
exempelvis Örkelljunga, Lomma och Bjuv är miljömålen i olika grad en del av ett 
kapitel om översiktsplanens konsekvenser och förekommer då endast i det 
avsnittet. 

I flera fall förekommer ordet klimat först i konsekvensbeskrivningarna, och 
inte i övriga delar av översiktsplanen. Då är det vanligt med generella och korta 
skrivningar om att om översiktsplanen genomförs kommer det att bidra till att 
minska växthusgasutsläppen. Svalöv, Skurup och Lomma är exempel på 
kommuner där klimatet omnämns för första gången i konsekvensbeskrivningarna 
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och det sker genom att de räknar upp åtgärder som översiktsplanen anger som de 
bedömer bidra till att minska klimatpåverkan. Skurup har en rubrik i varje kapitel 
som heter konsekvensbeskrivningar och beskriver där hur de menar att kapitlet 
bidrar till Ett klimatsmart Skurup, där nämns i flera fall klimatrelaterade frågor 
som inte framkommer i kapitlet i övrigt utan tas upp först i 
konsekvensbeskrivningen (Skurups kommun 2009). En annan modell är att 
ställningstaganden för varje område följs av en beskrivning av ställningstagandets 
konsekvenser. Så gör exempelvis Burlöv och då är det vanligt att 
konsekvensbeskrivningen anger de positiva effekter som förväntas av 
ställningstagandet såsom exempelvis ”Om ställningstagandena genomförs: 
kommer invånarnas klimat- och miljöpåverkan att bli mindre.” (Burlövs kommun 
2014, sid. 108). 

Övrigt 

4 av översiktsplanerna nämner klimat kopplat till övriga skrivningar och 3 tar upp 
det indirekt. I denna kategori ingår de omnämningar av klimat eller mitigering 
som inte passar in i ovanstående kategorier. Det handlar då nästan uteslutande om 
avfallshantering och lokalisering av handel. 

Tre av översiktsplanerna tar upp avfallshantering kopplat till klimat eller 
mitigering. Landskrona skriver under rubriken Ekologisk hållbarhet att 
”kommunen ska verka för en hållbar avfallshantering där en så stor del som 
möjligt av avfallet återvinns” (Landskrona stad 2016, sid. 25). Burlöv skriver 
bland annat att kommunen ska verka för att plats ska ges för avfallshanteringen i 
fysiska planer och att i arbetet för en hållbar stadsutveckling har avfallsfrågorna 
en självklar roll (Burlövs kommun 2014). Malmö har gemensam avfallsplan med 
Burlöv och skriver bland annat att ”En utvecklad avfallshantering uppfattas ofta 
som en signal om i vilken grad kommunen man bor i arbetar med miljö- och 
klimatfrågor. I den hållbara staden är det fundamentalt att ha en avfallshantering 
som gör det möjligt för alla att hantera sitt avfall på ett tillgängligt, säkert och 
miljöeffektivt sätt.” (Malmö stad 2014, sid 48). 

Två av kommunerna tar upp lokalisering av handel kopplat till klimat eller 
mitigering. Landskrona skriver att ”Handel ska vara tillgänglig och kunna nås 
enkelt och säkert. Det ska vara möjligt att i framtiden nå handelsetableringar inte 
bara med bil utan också med kollektivtrafik. Nya etableringar ska lokaliseras så 
att effekterna på miljön minskas.” (Landskrona stad 2016, sid. 187). Skurup 
skriver att ”Inga externhandelsetableringar föreslås i kommunen för att 
understödja arbetet för en hållbar utveckling med minskat bilresande.” (Skurups 
kommun 2009, sid. 140). 
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Översiktsplanernas viljeriktning och konkretionsnivå 

Hur ofta och i vilka sammanhang klimat omnämns skiljer sig åt mellan 
översiktsplanerna, vilket tidigare avsnitt visat. I översiktsplanen för Åstorp nämns 
inte klimat alls, vare sig direkt eller indirekt. Höganäs nämner ordet klimat en 
gång i en rubrik om att bli en klimatsmart kommun. Även Hässleholm nämner 
ordet klimat endast en gång då de uppger att de är en klimatkommun. De 
kommuner som tar upp klimat mest och inom flest kategorier i översiktsplanerna 
är Malmö, Landskrona och Burlöv. Både Malmö och Burlöv tar upp klimat, 
antingen direkt eller indirekt, inom alla kategorier. 

Vad som också skiljer sig åt är hur de olika skrivningarna om klimat tar sig 
uttryck. Även detta framgår i många av exemplen ovan. Det som främst kan 
noteras om formuleringarna generellt är olikheter i hur skarpa de är i vad som ska 
göras och vilken konkretionsnivå de ligger på. Sådana skillnader i formulering 
kan vara att en del översiktsplaner skriver på ett sätt som beskriver vad som kan 
göras medan andra mer skriver vad som ska göras. Skrivningar om förnybar 
energi kan exempelvis se ut som för Bjuv där de kort skriver att det är viktigt att 
arbeta för en energiförsörjning med en större andel förnyelsebar energi och räknar 
upp exempel på vilka förnybara energislag som finns (Bjuvs kommun 2006). 
Även Ängelholms skrivningar om trafik är ett exempel på hur ambitioner uttrycks 
på ett liknande sätt. Där beskrivs hur viktig trafikplaneringen är ur klimat-
synpunkt och exempel ges på åtgärder och dess fördelar räknas upp men på vilket 
sätt översiktsplanen ska bidra till detta framgår inte på något tydligt sätt 
(Ängelholms kommun 2016). Då framgår, i exempelvis Malmös formuleringar, 
mer vad de anser ska göras. De har ett kapitel som heter Strategier där det för 
varje område framgår vad de vill ska göras. Gällande energi räknas ett antal 
strategier upp såsom ”Energieffektivisering av gamla och nya byggnader är ett 
kostnadseffektivt sätt att minimera koldioxidutsläpp och ska tillämpas där så är 
möjligt.” och ”En kraftfull satsning på vindkraft ska genomföras för att bidra till 
målet att en så stor andel som möjligt av den förnybara energiproduktionen sker 
lokalt” (Malmö stad 2014, sid. 49). 

Vad översiktsplanen utrycker ska göras framgår också när kommunen har 
målsättningar. Burlöv är en av de kommuner som har mest kvantifierade mål 
kopplat till mitigering i översiktsplanen. Målen är att utsläppen av växthusgaser 
inom Burlövs kommun ska ha minskat med 20 % till år 2020 jämfört med år 2006 
räknat som koldioxidekvivalenter per invånare, att minst 15 % av all ny 
bebyggelse som uppförs ska vara energisnål samt att trafikfördelningen i 
kommunen är att andelen gående, cyklande och resor med kollektivtrafik ska stå 
för minst 2/3 av alla resor (Burlövs kommun 2014). Termen ställningstaganden 
används oftare än mål i översiktsplanerna. Exempelvis anger Landskrona, 
Ängelholm och Burlöv sina ställningstaganden för olika områden eller kapitel i 
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översiktsplanen. Vad ett ställningstagande kan vara varierar dock mycket. Ett 
ställningstagande kan exempelvis gällande bebyggelse vara övergripande skrivet 
såsom från Tomelilla: ”Tomelilla kommun ska planera nya områden klimatsmart 
för att främja en hållbar utveckling.” (Tomelilla kommun 2016, sid 84). Det kan 
också vara mer specifikt som från Burlöv: ”Kommunen ska verka för: - att minst 
15 %, gärna mer, av all ny bebyggelse som uppförs ska vara energisnål.” 
(Burlövs kommun 2014, sid.108). 

Just konkretionsnivån och tydligheten är något som skiljer sig i 
formuleringarna om vad kommunen ska göra. I Bromöllas översiktsplan finns ett 
exempel på hur det kan förekomma ospecifika ambitioner, såsom under rubriken 
Behov av att ta mark i anspråk i kapitlet Mark- och vattenanvändning i Bromölla 
kommun skriver de exempelvis att ”Samtidigt som ny bebyggelse kan innebära ett 
ökat underlag för befintlig service på landsbygden bör dock även tillgång till 
kollektivtrafik beaktas. Ett ökat bilberoende och påverkan på klimat och miljö 
måste balanseras mot den enskildes behov.” (Bromölla kommun 2014, sid. 15), 
eller som under rubriken Ställningstagande i kapitlet Tätortslandskap där de 
skriver att ”Såväl befintlig som ny bebyggelse och infrastruktur måste anpassas 
till ett förändrat klimat och till en hållbar utveckling, exempelvis vad det gäller 
energibehov, byggnadsmaterial, lokalisering, avfallshantering och 
kommunikationer.” (Bromölla kommun 2014, sid. 31). Några översiktsplaner tar 
vidare den typen av generella formuleringar till en mer detaljerad nivå med 
tydligare viljeriktningar, såsom Malmös tidigare beskrivna strategier, eller 
Ängelholm som för varje kapitel skriver ut kommunens ställningstaganden och 
gällande exempelvis energieffektivisering uttrycker sig på följande sätt: ”Det är 
också grundläggande att minska energianvändningen i kommunen. 
Energieffektiviseringsåtgärder ska prioriteras både när det gäller tekniskt 
utbyggnad och genom beteendeförändring. […] I Ängelholm ska nybyggande med 
hållbara energival och miljöanpassade materialval främjas. Utvecklingen av 
energieffektiv bebyggelse, såsom t ex noll- och plusenergilösningar vid boende, 
ska stödjas. De riktlinjer för miljöanpassat byggande som ska tas fram för 
kommunen ska även omfatta energiförsörjningen. Ett systemperspektiv ska 
användas. Det innebär att hänsyn tas till påverkan i alla led, från energikälla till 
användning. Energianvändningen bör vara låg under byggnadernas hela 
livscykel.” (Ängelholms kommun 2016, sid. sid. 49). 
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Diskussion 

Resultatet ovan beskriver hur ofta, i vilka sammanhang och på vilka sätt klimat 
eller mitigering förekommer i översiktsplanerna, direkt eller indirekt. Här 
diskuteras hur resultatet kan ses gentemot vad lagstiftningen säger och vad 
myndigheter rekommenderar samt vad tidigare forskning kommit fram till om 
strategiskt översiktsplanering och dess integrering av klimatfrågan. 

Mitigeringsperspektivet i översiktsplanerna 

Mål och övergripande 

Att mitigeringsambitioner nämns i de övergripande skrivningarna är linje med 
vad exempelvis Boverket och Plan- och bygglagen beskriver om 
översiktsplansarbete utifrån en vision om ett hållbart samhälle. Att lagstiftningen 
tar upp detta kan vara en av anledningarna till att mål och övergripande är en av 
de kategorier där klimat omnämns oftast. En annan anledning kan vara, såsom 
Hrelja, Hjerpe och Storbjörk (2015) tar upp, att klimatfrågan börjar bli en viktig 
del av hur kommuner vill profilera sig och attrahera invånare. Boverket (2010) 
går dock vidare i hur visionsarbetet ska kunna läggas till grund för exempelvis 
bebyggelse-, trafik- och grönstrukturplaneringen i kommunen då de beskriver att 
dessa områden utgör självklara delar i en översiktsplan men att de får ett annat 
upplägg och ett bredare syfte med uttalade klimatmål. Att så få av 
översiktsplanerna har uttalade klimatmål kan utifrån det perspektivet påverka hur 
genomgående de mitigeringsambitioner som ibland nämns övergripande i 
översiktsplanerna blir i övriga delar av översiktsplanen. Det blir framförallt 
tydligt i de översiktsplaner som inledningsvis nämner klimat, eller gör så i ett 
särskilt kapitel om miljö eller klimat, men där det sedan inte återkopplas till 
klimat alls i de andra delarna av planen. Även Nyström och Tonell framhåller 
vikten av omvärldsanalyser och mål för att översiktsplanen ska kunna ge 
vägledning för olika typer av beslut, att mål och strategier behövs för att ge 
anvisningar om var man är på väg och vilka möjligheter det finns att påverka 
vägen dit (Nyström & Tonell 2012). 
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Byggande, trafik, energi och övrigt 

De delar som Boverket (2010) framhåller om bland annat lokalisering av 
bostäder, verksamheter, handel, infrastruktur, förutsättningar för förnybar energi 
och fjärrvärme, en tät bebyggelsestruktur med en blandad bebyggelse samt goda 
förutsättningar för kollektivtrafik omnämns kopplat till klimat i grova drag i 
hälften av planerna. I vissa fall nämns de inte alls kopplat till klimat eller 
mitigering. Även de rekommendationer som Länsstyrelserna (2015) räknar upp 
om frågor om transport- och bebyggelsestruktur, förnybar energi och 
resurseffektiva energisystem återkommer kopplat till klimat i liten grad i 
översiktsplanerna. Gällande de flesta av Länsstyrelsernas rekommendationer så 
går översiktsplanerna inte in på den detaljnivån eller ens behandlar frågan. Utifrån 
resultatet kan det argumenteras för att integrering av klimatfrågan i många 
översiktsplaner inte har skett i den utsträckning som Wamsler, Luederitz och 
Brink (2014) beskriver behövs för att inkorporera nya aspekter i befintliga 
strukturer och arbetssätt. Just klimatfrågan menar de är sektorsövergripande och 
av sådan karaktär att den även behöver arbetas in hos aktörer och institutioner 
som inte har den typen av frågor som sin främsta angelägenhet, och inte kan 
separeras från andra frågor i den lokala planeringen (Wamsler, Luederitz & Brink 
2014). 

Varför klimatfrågan är vanligare förekommande inom vissa sektorsområden, 
och kopplat till en viss typ av åtgärder, mer än andra kan kopplas till Brouwer, 
Rayner och Huitemas slutsatser om att det är mer sannolikt att klimatfrågan drivs 
inom områden där frågan leder till win-win-lösningar (Brouwer, Rayner & 
Huitema 2013). Detta visar sig i översiktsplanerna bland annat genom att 
planering eller åtgärder som skulle kunna leda till mitigering ofta skrivs om på ett 
sätt som belyser mervärde men sällan på sätt som belyser motsättningar mellan 
olika intressen eller som kan uppfattas som att något offras. Även Brouwer, 
Rayner och Huitemas slutsatser om att det finns en större chans till att 
mainstreaming drivs kraftfullt om policy-kontexten i det aktuella området 
stämmer bra överens med klimatagendan och att förändringsbenägenheten 
varierar mellan olika sektorer beroende på dess förutsättningar för att göra 
regleringar, kan förklara varför klimatfrågan har fått större plats inom vissa 
områden och kopplat till vissa åtgärder än andra. Exempelvis kan de områden 
eller åtgärder där klimat oftare har integreras vara sådana som kommunen sedan 
innan arbetat för, av andra anledningar, och där klimatambitionerna ligger i linje 
med det arbetet. Att vissa åtgärder framhålls framför andra kan också bero på att 
bedömningen har gjorts att kommunens förutsättningar och möjlighet för att 
påverka är större inom det området, och motståndet mindre. Detta skulle kunna 
ses som en möjlighet där kommunen försöker hitta synergier mellan mitigering 
och kommunens utveckling för att på så sätt göra det enklare att få in 
mitigeringsperspektiv i planeringen. Det skulle dock även kunna ses som en risk 
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om mitigeringsåtgärder inte kan få genomslag inom områden där fördelarna med 
mitigering inte är lika påtagliga för kommunen. 

Hänvisning till andra planer 

Att mitigeringsperspektivet framkommer i hänvisningar till andra planer och 
program kan bidra till att leva upp till exempelvis Boverkets rekommendationer 
om användning av sektorsspecifika planer och strategier.  Det ska då enligt 
Boverket göras genom att de delar som berör översiktsplaneringen bör tydliggöras 
och lyftas in i översiktsplanedokumentet och knytas ihop till en sammanhållen 
strategi för kommunens fysiska utveckling (Boverket 2010). Så görs i några fall 
men det förekommer också att mitigeringsfrågan inom ett visst område helt 
hänvisas till dessa sektorsspecifika planer, eller att sektorsspecifika planer inte 
nämns alls, och därmed är risken att den övergripande strategin och helheten, som 
enligt Boverket ska skapas i översiktsplaneringen, går förlorad. Att hänvisa 
exempelvis klimatfrågan i sin helhet till ett annat sektorsspecifikt program går 
också emot det som Wamsler, Luederitz och Brink skriver om att klimatfrågan 
inte kan separeras från andra frågor i den lokala planeringen (Wamsler, Luederitz 
& Brink 2014). 

Om och hur hänvisning sker till den typen av planer och program kan också 
kopplas till det Nyström och Tonell skriver om detaljnivån i översiktsplaneringen. 
En för detaljerad översiktsplan riskerar att bli inaktuell och allmänna 
rekommendationer ger handlingsutrymme men också mindre hjälp i det praktiska 
arbetet. Därmed är det svårt att säga vad som är rätt modell för alla kommuner 
men enligt Nyström och Tonell är det önskvärda i en översiktsplan en 
kombination av strategisk långsiktighet och praktisk användbarhet för den 
fortsatta planeringen (Nyström & Tonell 2012). 

Hänvisning till andra instanser 

Hänvisning till andra instanser är en av de kategorier där ordet klimat nämns 
oftare än i andra. Några planer gör detta genom att beskriva mitigeringsmål och 
mitigeringsarbete på andra nivåer, exempelvis riksdagens miljömål, för att sedan 
koppla ihop det med den egna planeringen. Det tillvägagångssättet är i linje med 
de rekommendationer som myndigheterna ger. Vanligt är dock också att 
mitigeringsambitioner på andra nivåer endast räknas upp för att sedan inte nämnas 
mer kopplat till den egna planeringen eller för att utan vidare analys påstå att den 
egna planeringen lever upp till dessa ambitioner. Den typen av skrivningar lever 
troligtvis inte upp till det som Plan- och bygglagen avser med att det ska framgå 
hur kommunen avser att ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och 



40 

program av betydelse för en hållbar utveckling och en aktiv översiktsplanering 
med hänsyn till miljöfaktorer, även om just den lagstiftningen kan vara 
anledningen till att ordet klimat ändå nämns oftare inom denna kategori än andra. 
De olika typer av översiktsplaner som Nyström och Tonell (2012) beskriver 
tydliggörs till viss del i detta hänseende i hur de kopplar an till lagstiftning, mål 
och planer på andra nivåer, nämligen att vissa kommuner på ett pliktskyldigt sätt 
räknar upp exempelvis de nationella miljömålen utan vidare koppling till 
kommunens planering medan andra lägger större arbete på att med utgångspunkt i 
lagstiftningen, och exempelvis miljömålen, visa på vad kommunen ska göra för 
att bidra till att uppnå dessa. 

Genomförande 

Boverket (2016 c) beskriver att översiktsplanen inte innebär beslut om 
omedelbara förändringar som genom dess antagande ska verkställas men den ska 
tydliggöra vilken utveckling som kommunen ska arbeta för och därmed ge 
vägledning för kommande beslut (Boverket 2016 c). Genomförande och 
uppföljning är ett av de fyra områden som Länsstyrelserna (2015) anser att 
granskningar av översiktsplaners arbete kopplat till klimat och energi bör ske 
utifrån. Det handlar om att arbetssätt för att hantera översiktsplanens aktualitet, 
genomförande och uppföljning ska framgå (Länsstyrelserna 2015). Att 
genomförande och uppföljning nämns så lite kopplat till klimat i 
översiktsplanerna kan visa på ett glapp mellan myndigheterna och kommunerna i 
vad de tänker sig att översiktsplaner bör innefatta. Hrelja, Hjerpe och Storbjörks 
slutsatser är utifrån detta intressanta för resultatet kopplat till genomförande då de 
menar att för verklig förändringskraft krävs att det finns en tydlighet i hur 
mitigeringsfrågan integreras i genomförandeprocessen (Hrelja, Hjerpe & 
Storbjörk 2015). Med tanke på hur lite översiktsplanerna berör genomförandet, 
och då särskilt kopplat till mitigering, kan dess påverkan på mitigeringsperspektiv 
i genomförandet, och hur tungt det väger gentemot andra intressen, ifrågasättas, 
samt i vilken grad översiktsplanen kommer att användas i den vidare planeringen 
och följas upp. 

Konsekvensbeskrivningar 

I Länsstyrelsernas vägledningsmaterial handlar vägledningen om hur 
översiktsplanen ska visa vilka konsekvenser föreslagen användning av mark får 
inom olika områden (Länsstyrelserna 2015). Även Boverket påpekar att det är 
viktigt att det tydligt framgår vilken innebörd kommunens ställningstagande har 
och vad det får för konsekvenser för kommande beslut (Boverket 2016 b). 
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Konsekvensbeskrivningarna kan alltså innefatta olika saker, såsom 
miljökonsekvenser samt konsekvenser för kommunens fortsatta planering och 
arbete. 

Konsekvensbeskrivningarna hanteras väldigt olika i översiktsplanerna. 
Gällande miljökonsekvenser är vanligt att miljökonsekvensbeskrivningen inte är 
en integrerad del av planen och då framgår det ibland inte heller hur dessa 
konsekvenser har beaktats. En del har med en sammanfattning av miljö-
konsekvenserna i översiktsplanen men i några fall görs istället endast ett kort 
konstaterande exempelvis om att planen inte påverkar klimatet. Det resultatet 
ligger också i linje med de brister som Naturvårdsverket kommer fram till i deras 
utvärdering om hur myndigheterna använder planeringsinstrumenten för att bidra 
till att miljömålen nås (Naturvårdsverket 2015). Att det framgår av lagstiftningen 
att miljökonsekvensbeskrivningar ska göras kan dock, liksom hänvisning till 
andra instanser, vara anledningen till att ordet klimat förekommer oftare inom 
denna kategori än andra. 

Det skiljer sig också mycket mellan översiktsplanerna i hur innebörden av 
översiktsplanens ställningstaganden och vad de får för konsekvenser för 
kommande beslut framgår. Ofta anges då vilka positiva effekter ett 
ställningstagande förväntas få generellt sett. Om sådana konsekvensbeskrivningar 
redogjorde för effekter på kommande beslut och arbete i kommunen hade de 
kunnat bidra till den tydlighet i hur översiktsplanen ska efterlevas som Boverket 
(2016 b) förordar. Den typen av konsekvensbeskrivningar hade dessutom kunnat 
vara de avsnitt där sådana avväganden som Brouwer, Rayner och Huitema tar upp 
om konsekvenser av klimatmål och dess prioritering, exempelvis gentemot andra 
intressen, särskilt skulle kunna framgå (Brouwer, Rayner & Huitema 2013). 

Strategisk översiktsplanering för mitigering 

Många av de delar som Boverket (2010) lyfter som viktiga för att minska 
samhällets klimatpåverkan nämns i översiktsplanerna. Boverket skriver dock att 
planeringen behöver vara strategisk. Att översiktsplaneringen ska ha funktion som 
ett strategiskt dokument för att uppnå nationella och regionala mål och en hållbar 
utveckling i kommunen framgår också av Plan- och bygglagen. Albrechts (2006) 
beskriver strategisk fysisk planering som en process som är förändrande och 
integrerande genom vilken en vision, och till visionen sammanhörande åtgärder 
samt medel för genomförande, skapas (Albrechts 2006). Visionen och dess 
sammanhörande åtgärder kan kopplas till hur översiktsplanerna utrycker sin 
viljeriktning. Åtgärderna kan också, tillsammans med medel för genomförande, 
kopplas till vilken konkretionsnivå som översiktsplanerna lägger sig på när de 
uttrycker hur viljeriktningen ska tas vidare. I flera av översiktsplanerna är dock 
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formuleringarna om mitigering, utifrån denna beskrivning, inte särskilt strategiskt 
inriktade. Det blir framförallt tydligt i översiktsplanerna som saknar 
ställningstaganden eller ambitioner om mitigering men även i flera av planerna 
som tar upp mitigering så görs det på ett sätt som inte tydligt visar hur 
ambitionerna ska tas vidare i den mer detaljerade planeringen. Det går också emot 
vad Boverket (2016 b) beskriver som viktigt för översiktsplanen nämligen att den 
tydligt gör skilja på vad som är ställningstaganden och vad som är 
beslutsunderlag samt att det tydligt framgår vilken innebörd kommunens 
ställningstagande har och vad det får för konsekvenser för kommande beslut. 
Flera av översiktsplanerna lever, kopplat till mitigering, därmed inte heller upp till 
vad Nyström och Tonell (2012) anser krävs, i form av omvärldsanalyser, 
ställningstaganden och mål för att översiktsplanen ska vara användbar och kunna 
ge vägledning för framtida beslut. 

Att ställningstaganden och vägval är formulerade på vaga sätt kan enligt 
Nyström och Tonell (2012) vara förståeligt då det går att argumentera för att den 
översiktliga planeringen inte bör begränsa handlingsutrymmet i ett för tidigt skede 
i planeringsprocessen och att långsiktig planering hellre bör ange en bestämd 
riktning än att vara allt för detaljerad eftersom behov av att anpassa planeringen 
till specifika situationer kan uppstå under detaljplaneringen (Nyström & Tonell 
2012). Hrelja, Hjerpe och Storbjörks kommer dock fram till att det finns en risk 
att ambitioner som skulle kunna bidra till att minska utsläppen kan komma att 
prioriteras bort i praktiken när mål och tillvägagångssätt är oklara (Hrelja, Hjerpe 
& Storbjörk 2015). 

Många aspekter spelar in i översiktsplanens utformning vilket troligtvis 
också kan förklara att översiktsplanerna ser så olika ut i många hänseenden. 
Kommuner har olika förutsättningar och olikheter i planeringen kan, som 
Nyström och Tonell tar upp, ha att göra med om kommunen ligger i en expansiv 
region eller inte. (Nyström & Tonell 2012). Det kan även ha att göra med storlek, 
individuella tjänstemäns ansträngningar, tidigare erfarenhet och intern kunskap, 
vilket Wamsler, Luederitz och Brink (2014) beskriver samt det upplevda allvaret 
av klimatfrågan och den politiska viljan, som Brouwer, Rayner och Huitema 
menar kan spela in i förklaringen (Brouwer, Rayner & Huitema 2013). Även 
Albrechts (2006) beskriver hur resultaten av strategisk fysisk planering är 
beroende av de villkor som ligger till grund för den såsom politiska, kulturella 
och professionella attityder till fysisk planering och den politiska viljan hos de 
institutioner som är involverade i att få igång processen. Detta påverkar också 
möjligheten för planeringssystemen att implementera de valda strategierna 
(Albrechts 2006). Nyström och Tonell menar att lokala förutsättningar gör att det 
inte finns en patentlösning för alla kommuner (Nyström & Tonell 2012). De 
konkluderar dock att det önskvärda är att ha både en strategisk långsiktigt och 
praktisk användbarhet i översiktsplanen. Att översiktsplanerna har kommit olika 
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långt i det hänseendet, kopplat till mitigering, blir tydligt i den bild som 
framkommit i denna studie. 

Strategisk fysisk planering är en bredare process än enbart själva 
översiktsplanen. Det handlar, som Albrechts (2006) beskriver, om en omfattande 
metod med en sammansättning av koncept, procedurer och verktyg som måste 
skräddarsys efter den aktuella situationen och dess resultat är beroende av 
processer, organisering och mobilisering (Albrechts 2006). Även Wamsler, 
Luederitz och Brink (2014) beskriver hur styrningsstrukturer innefattar ett 
komplext samspel mellan horisontella och vertikala dimensioner och processer för 
vägledning och implementering. Översiktsplanen kan dock ses som en viktig del i 
den strategiska planeringen och visa på hur långt planeringen har kommit i detta 
hänseende. 



44 

 



45 

Slutsats 

Studien ger en överblick över hur mitigeringsperspektivet förekommer i 
översiktsplaner. Undersökningen visar att mitigeringsperspektiv i 
översiktsplanering framträder på många olika sätt och i olika stor utsträckning. En 
del översiktsplaner har med mitigeringsperspektiv i mycket begränsad 
utsträckning eller inte alls. Andra har integrerat mitigeringsperspektivet i större 
utsträckning och på ett mer strategisk sätt. 

När översiktsplanerna tar upp klimat eller mitigering sker det inom dessa 
kategorier av skrivningar: övergripande skrivningar, skrivningar om bebyggelse, 
trafik och energi, hänvisningar till andra program, hänvisningar till andra 
instanser, skrivningar om genomförande och konsekvensbeskrivningar. En del 
översiktsplaner tar upp mitigering inom flera av kategorierna, andra tar upp det 
inom några av kategorierna och ett fåtal tar inte upp det alls. Det finns likheter 
och skillnader gällande vilka typ av områden eller åtgärder som då beskrivs och 
hur vanligt förekommande de är. Sättet på vilket mitigering behandlas kan också 
skilja sig mycket gällande exempelvis tydlighet i viljeriktningar och 
konkretionsnivå. 

De delar som Boverket framhåller som viktiga för översiktsplanering med 
klimatperspektiv återfinns kopplat till mitigering i ungefär hälften av 
översiktsplanerna och med formuleringar som skiljer sig mycket sinsemellan 
gällande bland annat viljeriktning och konkretionsnivå. Översiktsplanerna lever 
därmed i olika utsträckning upp till de krav och förväntningar som ställs på dem 
från nationellt håll, vilket i förlängningen skulle kunna ha inverkan på hur 
kommunerna bidrar till en samhällsplanering med klimatperspektiv. 

Studien kan utifrån resultatet som presenteras vara en grund för fortsatt 
fördjupning kring varför det ser ut som det gör, vad det kan leda till, genomslaget 
i ambitionerna och hur mitigeringsperspektivet i den fysiska planeringen skulle 
kunna utvecklas. 
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Bilaga 

Bilaga 1 Översiktsplaner och invånarantal 
Kolumn 2 visar årtalet från vilket översiktsplanen är skapad eller antagen. Kolumn 3 visar 
invånarantal, källa: regionfakta.com, senast uppdaterad 2017-02-24. 

Kommun Översiktsplan (år) Invånarantal 
Malmö 2014 328 494 
Helsingborg 2010 140 547 
Hässleholm  2007 51 667 
Landskrona 2016 44 611 
Trelleborg 2010 43 913 
Ängelholm 2016 41 336 
Vellinge 2010 35 257 
Eslöv 2001 32 878 
Höganäs 2016 25 847 
Lomma 2010 23 887 
Sjöbo 2009 18 742 
Burlöv 2014 17 646 
Åstorp 2012 15 528 
Skurup 2009 15 408 
Bjuv 2006 15 202 
Svalöv 2016 13 919 
Tomelilla 2016 13 330 
Osby 2010 13 149 
Bromölla 2014 12 625 
Örkelljunga 2007 9 958 
Perstorp 2006 7 338 
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