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Abstract 

Climate change is a global problem that can have negative effects on coastal areas. This 

study aims to examine if the coast of Ystad municipality is planned according to the 

laws of sustainable development and the three sustainability dimensions. The study 

investigates if all dimensions are prioritized equally, and if there are any conflicts that 

occur when planning this way. Furthermore, it seeks to find answers to why the coast is 

planned the way it is, in relation to rising sea-levels. The questions at issue are 

examined through various document analyses and a case study of Ystad municipality.  

 

Ystad municipality is planning according to the certain prerequisites of every specific 

area along the coast. The municipality is implementing different coastal strategies 

according to the need of the specific coastal environment that exists. The dimension that 

has received the most focus, throughout the coastal planning is, the ecological 

dimension, due to the fact that the municipality considers it to be the most important for 

reaching sustainable development.  

 

 

Keywords: rising sea-levels, climate change, sustainable development, coastal 

planning, Ystad municipality 

Nyckelord: stigande havsnivåer, klimatförändringar, hållbar utveckling, kustplanering, 

Ystads kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katarina Taskoska  SGEL36 

   

 2 

Innehållsförteckning 

1. Inledning……………………………………………………………........... 3 

1.1 Introduktion……………………………………………………...3 

1.1 Syfte och frågeställning………………………………………… 5 

1.2 Avgränsning……………………………………………………..6 

1.3 Disposition.……………………………………………………...7 

1.4 Bakgrund…………………………………………………...……8 

1.4.1 Ett förändrat klimat………………………………. 8 

1.4.2 Hållbarhet…………………………………………10 

1.4.3 Delområden och kustskyddsåtgärder…………….. 10 

1.4.4 Vägledning från Länsstyrelsen……………………12 

1.4.5 Tidigare forskning………………………………...14 

2. Teori………………………………………………………………………..17 

2.1 Hållbarhetsdimensionerna……………………………………….17  

2.2 Campbells konflikttriangel………………………………………18 

3. Metod……………………………………………………………………....21 

3.1 Fallstudie………………………………………………………...21 

3.2 Dokumentanalys………………………………………………....22 

3.3 Sekundärkällor…………………………………………………...23 

4. Empiri………………………………………………………………………25 

4.1 Ystads kommuns hållbarhetsstrategi…………………….…….....25 

4.2 Ystads kommuns kustplanering……………………………….....26 

4.2.1 Lilleskog…………………………………………...27 

4.2.2 Ystad tätort………………………………………...29 

4.2.3 Nybrostrand………………………………………..30 

4.2.4 Kåseberga………………………………………….32 

4.2.5 Löderups strandbad………………………………..33 

4.2.6 Hagestad…………………………………………...35 

5. Analys………………………………………………………………………37 

6. Slutsatser……………………………………………………………………44 

7. Källhänvisning……………………………………………………………...46 

 



Katarina Taskoska  SGEL36 

   

 3 

1. Inledning 

1.1. Introduktion 

Dagens klimatförändringar påverkar kuster världen över. Dess negativa effekter och 

konsekvenser innebär förödande följder för människor, infrastruktur och viktiga värden 

som behövs för att planeten ska vara i balans. Denna problematik, märks tydligt av 

längs med den skånska kusten. Stigande havsnivåer har på senare år uppmärksammats 

mer och mer i Skåne, då kusten präglas av en hög exploateringsgrad och viktiga 

naturvärden som är av stort intresse att skyddas. Att dessa värden samexisterar på denna 

yta, innebär att ställningstaganden och tidig planering bör ske, då de fortsatta framtida 

förändringarna kommer ha en negativ inverkan.  

 

Vårt globala samhälle står idag inför många svåra utmaningar. För att kunna nå ett 

samhälle, som präglas av hållbar utveckling, behöver mycket genomföras. Ystads 

kommun, som är lokaliserad längs med Skånes sydöstra kust, upplever 

klimatförändringarna skarpt. Ystad har en stark vilja att uträtta en hållbar utveckling, för 

både kusten och resten av kommunen. Kusten har länge legat i fokus när det talas om 

hållbar utveckling i Ystad, med tanke på dess lokalisering vid havet och viktiga element 

som behöver skyddas. Ystads kommun har olika värden som de både vill bevara och 

utveckla för att anpassa sig efter de stigande havsnivåerna. Utifrån detta kommer denna 

studie att utgå från varför Ystads kust planeras som den gör. Denna planering kommer 

sedan att sättas i relation till hållbarhetsdimensionerna för att undersöka ifall Ystads 

kommun förhåller sig till alla tre.  

 

Kommunens fyra mil långa kust står inför stora problem om inte rätt planering 

tillämpas. Längs denna kust finns viktiga värden såsom natur, kultur och diverse 

infrastruktur. För att skydda dessa faktorer behöver kommunen planera utefter som 

klimatet förändras och havsnivåerna stiger. Ystads kommun har till största del problem 

med att det stigande havet successivt eroderar bort kustlinjen. Erosionen hotar att 

förstöra värdefulla tillgångar som kommunen finner av intresse. Till följd av detta, har 

Ystad tagit fram en Policy för förvaltning och skydd av kusten, som ska verka som ett 

vägledande dokument som sätter riktlinjer för kustplaneringen och de 

kustskyddsåtgärder som kan komma att behöva verkställas. Tack vare detta det arbete 
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som läggs på kusten, finns möjligheten att aktivt arbeta med och förbättra planeringen 

för hela Ystads kommun. 
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1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och klarlägga hur kustplaneringen ser ut i 

förhållande till dagens klimatförändringar, specifikt stigande havsnivåer. Fokus kommer 

att ligga på Ystads kommun och hur kommunen, i sin planering, förhåller sig till 

hållbarhetsdimensionerna. Kommunens fysiska planering, dess strategier, prioriteringar 

och eventuella konflikter kommer att granskas för att se hur detta förhåller sig till den 

ekologiska, den ekonomiska och den sociala hållbarhetsdimensionen. Den frågeställning 

som sätter ramen för denna studie, lyder: 

 

Varför planeras Ystads kommuns kust som den gör, i och med stigande havsnivåer och 

förhåller kommunen sig till hållbarhetsdimensionerna? 

 

För att besvara frågeställningen tas fem underfrågor i anspråk för att ge en djupare och 

bredare bild av studien. Underfrågorna ska konkretisera det som sökes att finna svar på 

och har formulerats på följande vis: 

 

 

• Hur och varför planeras Ystads kommuns kust som den gör? 

• Vad har Ystads kommun för strategier för att hantera kusten i relation till de 

stigande havsnivåerna?  

• Förhåller sig kommunens val av planering till hållbarhetsdimensionerna? 

• Hur prioriteras planeringen mellan dimensionerna? 

• Vilka tänkbara konflikter mellan de olika hållbarhetsdimensionerna kan iakttas i 

kommunens kustplanering? 
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1.3. Avgränsning 

Denna uppsats skildrar dagens klimatförändringar, mer bestämt stigande havsnivåer, 

och hur dess konsekvenser kan påverka kustplanering och tankesättet kring den 

planering som utövas. Klimatförändringarna är idag ett påtagligt problem som påverkar 

kuster världen över, därför behövs rätt strategier och åtgärder som behandlar dessa 

förändringar. För att skydda de värden som finns vid kusten idag, behöver den fysiska 

planeringen anpassas och utformas utefter som kusten förändras. Denna studie kommer 

att fokusera på Ystads kommuns kuststräcka och undersöka hur kommunen förhåller sig 

till hållbarhetsdimensionerna, genom sin kustplanering. Kustplaneringen kommer att 

sättas i perspektiv mot den ekologiska, den ekonomiska och den sociala 

hållbarhetsdimensionen för att belysa ifall kommunen planerar utefter dessa tre. Då 

hållbar utveckling och dess tre tillhörande dimensioner är aktuellt i dagens samhälle, 

blir det naturligt att granska ifall Ystads kommuns planering förhåller sig till det genom 

sin kustplanering.  
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1.4. Disposition 

Uppsatsen introduceras med en genomgång av dagens globala klimatförändringar och 

de konsekvenser detta har på kustplanering, i och med stigande havsnivåer. Vidare 

redogör uppsatsen för begreppet hållbar utveckling och dess aktuella betydelse i 

samhället. Länsstyrelsens synpunkter på kustplanering samt tidigare forskning nämns, 

då detta relaterar till uppsatsen ämne. Fortsättningsvis beskrivs även Ystads kommuns 

kust och dess olika kustskyddsstrategier, eftersom studien fokuserar på varför kusten i 

denna kommun planeras på detta vis. I uppsatsens nästa avsnitt framförs de teorier som 

det empiriska materialet senare analyseras genom. Teorierna presenteras i avsnitt två, 

och har begreppet hållbar utveckling som utgångspunkt, då detta lämpar sig för 

uppsatsens frågeställning. Härnäst framförs metoddelen, i avsnitt tre, och dess styrkor 

samt svagheter för just denna uppsats förevisas. Detta för oss sedan vidare till avsnitt 

fyra, där empirin presenteras som därpå analyseras, i avsnitt fem, med hjälp av teorin 

från avsnitt två. Avsnitt sex, med slutsatser gällande uppsatsens upptäckter och resultat, 

presenteras här. Avslutningsvis avrundas uppsatsen genom avsnitt sju, där 

källhänvisningarna framläggs. 
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1.5. Bakgrund 

1.5.1. Ett förändrat klimat 

I dagens samhälle är klimatförändringar ett påtagligt problem. För att nå en hållbar 

utveckling krävs rätt planering. På grund av ett varmare klimat behöver kommuner 

anpassa sin planering utefter de förändringar som sker. Ett varmare klimat innebär ett 

mer osäkert sådant, som innefattar fler stormar och osäkra säsonger. Till följd av detta, 

blir stigande havsnivåer ett globalt problem som vi måste hantera. Även fast osäkerheter 

kring klimatförändringarna och dess framtida konsekvenser finns, behöver strategier 

framtas och sedan implementeras för att skydda de kuster som är utsatta.  

 

Klimatförändringarna på vår planet, är en effekt av global uppvärmning. Denna 

uppvärmning sker dagligen världen över. Global uppvärmning är ett allvarligt faktum 

som sker, till stor del, på grund av oss människor (Shaftel, 2018). Vi försämrar klimatet, 

genom den specifika livsstil vi väljer att leva. En konsekvens av detta är att jordens 

medeltemperatur stiger och påverkar oss människor som lever, den biologiska mångfald 

som existerar och den natur vi vill bevara (WWF, 2018a). Människans expandering av 

fossila bränslen, bidrar till den globala uppvärmningen då användningen av dessa 

bränslen orsakar växthuseffekten. Detta resulterar i att jordens atmosfär kvarhåller den 

ökande värmen som egentligen ska stråla ut i rymden. Klimatförändringar har alltid 

varit ett naturligt fenomen. Däremot, under senare år, har antropogena faktorer orsakat 

global uppvärmning att ske i en takt som inte är naturlig. Jordens olika beståndsdelar 

kommer att påverkas på diverse negativa sätt om vi inte ändrar på våra vanor (Marshak, 

2015, 847).  

 

En konsekvens av ett varmare klimat är stigande havsnivåer. När medeltemperaturen på 

planeten höjs sker huvudsakligen två saker. Dels smälter isen från glaciärer och 

landisar, samt i vissa fall lossnar för att sedan smälta ute till havs, dels inträffar det en 

termisk expansion, som innebär att havet utvidgas när det värms upp (Gregory, 2013). 

Eftersom havet smälter fortare än ny is bildas, så stiger havsnivån globalt och 

medelvattenståndet ökar. Att havet stiger olika mycket, beror på många faktorer. Några 

exempel är det geografiska läget, vindens hastighet samt hur högt över havet 

landmassan är lokaliserad (SMHI, 2016).  
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De stigande havsnivåerna kan ha förödande effekter på kustnära områden. Denna 

klimatförändring kan påverka olika värden såsom infrastruktur, vegetation och biologisk 

mångfald. Ystads kommun talar för att en rik biologisk mångfald måste skyddas för att 

naturmiljön ska frodas. Ett stort fokus finns på att bevara den breda flora och fauna som 

finns i kommunen (Hållbarhetsbokslut, 2017, s. 14). Översvämningar i kustnära 

bebyggelse och erosion vid lågliggande kuststräckor kräver åtgärder. Havs- och 

kustplanering har, i och med stigande havsnivåer och dess effekter, blivit ett mer 

aktuellt ämne inom dagens planering. Genom en förbättrad planering inom detta område 

kan kustens sårbarhet minska och dess bästa intressen istället gynnas (Marshak, 2015, s. 

688–691). 

 

På grund av den globala havsnivåhöjningen sker det en höjning på ungefär 3 mm/år vid 

den skånska kusten. Tidigare mätningar påvisar att den höjning som sker idag kommer 

att öka, och att medelvattenståndet år 2100 i Ystad, beräknas vara +90 cm högre än vad 

det var år 1990. Sker det ett högvatten år 2011, med en återkomsttid på 100 år, 

uppskattas det bli +166 cm. Lägger vi till en havsnivåhöjning på denna uppskattning, 

beräknas detta högvatten nå en höjd på +257 cm år 2100. På grund av de osäkerheter 

som finns kring avsmältningen av planetens glaciärer och isar, kan resultaten av 

havsnivåhöjningen komma att förändras (SMHI, 2011, s. 48). Eftersom Ystads kommun 

är medveten om denna problematik har dem valt att använda sig av tre tidsintervaller för 

de kustskyddsåtgärder de planerar att tillämpa längs kusten. Tidsintervallerna är mellan 

åren; 2018–2025, 2025–2050 och 2050–2100. Detta upplägg finns till för att 

osäkerheten ska tillkännages och planeringen ska utvecklas utefter som risker 

observeras genom åren. Åtgärderna för kommunens kust delas således in i kort-, 

medellång och lång sikt för att klassificera vilka åtgärder som behöver genomföras var, 

hur och när (Handlingsplan, 2017, s. 4). 

  

 

 

 

 

Figur 1 Tidsintervaller. Källa: Handlingsplan (2017) 
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1.5.2. Hållbarhet 

Begreppet hållbar utveckling presenterades först i Brundtlandrapporten 1987, som en 

del av rapporten Vår gemensamma framtid. Det finns många olika definitioner på 

hållbar utveckling idag. Denna definition är däremot den som anses vara den vanligaste 

samt även den som är mest accepterad (Roorda & Corcoran & Weakland, 2012, s. 26). 

Definitionen av hållbar utveckling, i Brundtlandrapporten, lyder därmed 

”...development that meets the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs” (UN, 1987). Detta innebär att dagens 

existerande nödvändigheter och livsstil, inte ska äventyra den framtida livsmiljön för de 

kommande mänskliga generationerna. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som 

ska samspela för att kunna uppnå ett stadium av detta. De tre dimensionerna är den 

ekologiska, den ekonomiska och den sociala. I dagens samhälle använder vi oss av 

jordens resurser på ett sätt som inte uppfyller hållbarhetskraven. Genom de handlingar 

vi gör och de livsstilar vi lever efter, påverkar vi planeten negativt. Till följd av detta 

blir planeten varmare och havsnivåerna stiger globalt. På grund av oss, och det sätt vi 

lever på, riskerar viktiga värden att gå förlorade för alltid. Huruvida de stigande 

havsnivåerna blir problematiskt ur alla tre dimensioners perspektiv, beror på vilken kust 

det är och vilka värden som kan förloras. Hållbarhetsdimensionerna behöver vara i 

symbios för att inte ha negativa följder för framtiden (Roorda & Corcoran & Weakland, 

2012, s. 26). Uppfylls denna samverkan mellan dimensionerna kan vi finna en balans 

och uppnå en hållbar utveckling (Roorda & Corcoran & Weakland, 2012, s. 15). 

 

1.5.3. Delområden och kustskyddsåtgärder  

Ystads kommuns kuststräcka är indelad i 14 olika delområden. Dessa delområden har 

olika förutsättningar och 

egenskaper och således, 

genom denna indelning, 

har olika 

kustskyddsåtgärder 

fastställts på olika lång 

sikt utefter 

tidsintervallerna som Figur 2 Karta över 14 delområden i Ystads kommun. Källa: Handlingsplan 
(2017) 
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Ystads kommun fastställt. Skyddsåtgärderna är anpassade och lär tillämpas utefter de 

behov som varje delområde har. De olika skyddsåtgärderna har, i Ystads kommuns 

handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten (Handlingsplan, 2017, s. 13), 

definierats och utvecklats som sex separata kustskyddsåtgärder.  

 

Naturlig utveckling: 

Denna kustskyddsstrategi innebär att ingen åtgärd verkställs 

för att skydda kusten och dess värden mot erosion och 

översvämningar. Kusten och havet får förändras på ett 

naturligt sätt utan antropogena faktorer. Denna strategi 

används oftast då osäkerheten, kring klimatförändringarnas 

effekter och konsekvenser, är stor. Av denna orsak är det 

bättre att avvakta, för att i framtiden applicera rätt strategier 

när kunskapen är större.  

 

Begränsad inverkan: 

Genom denna strategi kan kusten skyddas tack vare vidtagna 

åtgärder som minskar den befintliga risken för erosion och 

översvämning. Strategin syftar till att de naturliga 

processerna tillämpas och används som medel för ett naturligt skydd av kusten. Dessa 

åtgärder används för att förstärka de existerande ekosystemens motståndskraft genom 

att bromsa havet och inte stoppa det. 

 

Säkerställa strandlinjen: 

Tack vare denna strategi, bevaras den befintliga strandlinjen genom nuvarande skydd 

som förstärks eller nya skydd som implementeras. Olika sorters hårda och mjuka skydd 

kan, inom denna strategi, kombineras för att få önskat resultat. 

 

Utvidgning av strandområdet: 

Även inom denna strategi kan olika hårda och mjuka skydd kombineras, för att få 

önskat resultat. Denna strategi syftar till att utvidga strandområdet genom skydd som 

Figur 3 Kustskyddsåtgärderna i 
ordning. Källa: Handlingsplan 
(2017) 
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inrättas längre ut från kusten. Målet med denna strategi är att skydda kusten genom att 

flytta ut kustlinjen och putta undan havet. (Handlingsplan, 2017, s. 12) 

 

Planerad reträtt för naturmiljö: 

Detta innebär att en planering för framtida förflyttning av naturmiljö förverkligas. Det 

planeras nya områden som ska kompensera för de tidigare platser och dess tillhörande 

värden som gått förlorade vid reträtten. Denna kompensation gynnar spridningen av nya 

habitat som ska fungera som substitut för de föregående. Tack vare denna planerade 

reträtt minskar konsekvenserna av erosion och översvämningar, då de nya platserna 

placeras längre bort från kusten.  

 

Planerad reträtt för bebyggelse: 

Den sista strategin används då andra metoder anses vara både olämpliga och 

otillräckliga. Denna strategi riktar först fokus på att inte tillåta nybebyggelse i 

riskområden och att detaljplaner ska avskaffas för dessa platser. Nästa steg i denna 

process är att på ett planerat vis nedrusta befintliga byggnader i de riskområden som 

identifierats. Kusten tillåts att förändras naturligt efter den planerade reträtten, då 

bebyggelsen vid kusten inte anses vara i en riskzon längre.  

(Handlingsplan, 2017, s. 12) 

 

1.5.4. Vägledning från Länsstyrelsen 

På grund av ett förändrat klimat kommer Sverige att påverkas på olika sätt. 

Översvämningar, höjda temperaturer och ökad nederbörd är några av de effekter som 

kommer hamna i fokus. Dessa faktorer innebär en stor utmaning för landet att hantera. 

Länsstyrelserna har tagit fram ett gemensamt vägledande dokument som fokuserar på 

klimatanpassningen i den fysiska planeringen i Sverige. Detta dokument har som avsikt 

att instruera och hjälpa kommuner i arbetet med klimatanpassning och de effekter detta 

kan ha på den fysiska planeringen (Länsstyrelserna, 2012, s. 7). Länsstyrelserna menar 

att, genom ett välplanerat och förberett arbete inom klimatanpassning, kan ett hållbart 

samhälle enklare uppnås. Detta dokument påvisar att en god planering är starten till ett 

hållbart samhälle. Klimatet kräver att vi planerar dagens samhälle mer hållbart, för att 

framtidens samhälle ska kunna bestå. Ambitionen, som nämns i dokumentet, är att 
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klimatanpassningen ska vara en del av den dagliga planeringen för att en långsiktig 

hållbar samhällsutveckling ska kunna uppnås (Länsstyrelserna, 2012, s. 10). Med hjälp 

av ett samarbete mellan de tre hållbarhetsdimensionerna kan ett hållbart klimatanpassat 

samhälle uppnås (Länsstyrelserna, 2012, s. 32).  

 

Kommunernas betydelse i planeringen är stor, då de kan påverka den roll som 

klimatanpassningen bör ha. De har möjligheten att anpassa bebyggelse utefter vad som 

är bäst lämpat, beroende av de framtida klimatförhållanden som kommer att råda. 

Dokumentet påpekar att kommunerna kan kontrollera var bebyggelsen ska ske, så denna 

är inom tillräckliga skyddsavstånd, utifrån de framtida klimatförhållanden som gäller. 

Klimatanpassningen måste även fokusera på att hantera infrastruktur och grönstruktur, 

så att denna kan stå emot ett förändrat klimat (Länsstyrelserna, 2012, s. 10).  

 

Konsekvenserna för samhället är stora, till följd av klimatförändringarna. Diverse 

värden och system riskerar att förloras om den fysiska planeringen inte uppfyller de 

hållbarhetskrav som ställs. Således, måste den fysiska planeringen anpassas och 

förbättras för att skydda kusterna i riskzonen. Länsstyrelsernas dokument fokuserar på 

att en av de viktigaste aspekterna för kommunerna, när de klimatanpassar, är att välja 

områden för bebyggelse som är i avsaknad av klimatförändringar och som är i en låg 

risk av att bli utsatta i framtiden. Det är även viktigt att undvika områden som i 

dagsläget är påverkade negativt av klimatet (Länsstyrelserna, 2012, s. 82). Skyddsvallar 

och olika barriärer är en vanlig strategi vid stigande havsnivåer. Detta är bra metoder för 

att hålla översvämningar borta upp till en viss nivå och under en viss tid. Problemet med 

dessa är däremot att de antingen kan vara för låga eller för svaga och på så vis inte vara 

tillräckligt långsiktiga och hållbara skydd. Ytterligare problem finns med dessa metoder, 

då översvämningsrisker och erosion oftast flyttas nedströms istället för att försvinna, när 

åtgärderna implementeras. Andra typer av åtgärder, såsom vegetation, fungerar bra vid 

översvämningar och ökad nederbörd. Vegetationen har en god förmåga att hantera 

överflöd av vatten, på ett mer hållbart sätt (Länsstyrelserna, 2012, s. 36). Vågbrytare, 

strandfodring, planerad reträtt och buffertzoner längs med vattnet är fler 

klimatanpassningsåtgärder som används i praktiken (Länsstyrelserna, 2012, s. 69). Även 

dessa är inte alltid tillräckliga lösningar, i och med att de inte alltid håller tillräckligt 
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länge eller är för kostsamma för att kunna användas oftare (Länsstyrelsen, 2011, s. 20). 

Som tidigare nämnt, krävs det tydliga kontroller för att avgöra vilken metod som lämpar 

sig bäst var. I vissa fall, behöver olika metoder samverka med varandra för att uppnå de 

mål som finns satta.  

 

För att värna om de ekologiska värden som utsätts för negativ påverkan, krävs det att 

rätt mark tas i anspråk, då den biologiska mångfalden riskerar att påverkas negativt när 

människan breder ut sig över mer mark. Detta ökar likaså, samhällets sårbarhet mot 

klimatförändringarna, då exploatering av ny mark sker, och minskar tillgängligheten till 

naturmiljö (Länsstyrelsen, 2011, s. 21). Skyddsvallar, som är en strategi som kräver att 

mark tas i anspråk, riskerar att ha en negativ effekt på ekologiska värden. Starka 

tekniska försörjningssystem och ett omhändertagande av de lokala ekosystem som 

finns, ska förstärka de ekologiska värden som finns längs med kusten. Dessa system ska 

även värna om gröna och blå strukturer, då de gynnar kusten vid framtida potentiella 

översvämningar. En mer genomsläpplig mark, ska främja städer och landsbygd, då ökad 

nederbörd kan komma att bli ett faktum (Länsstyrelserna, 2012, s. 35) Att skydda eller 

flytta den befintliga bebyggelsen vid kusten, är också en prioritering som måste göras 

(Länsstyrelsen, 2011, s. 20). Att bygga samhället mer flexibelt och lättillgängligt bidrar 

till den ekonomiska hållbarheten. Då behövs inte ekonomiskt kostsamma lösningar som 

saknar hållbar eftertänksamhet för att snabbt möta klimatets behov. Det är även mer 

ekonomiskt att åtgärda klimatproblem i förebyggande syfte, än vänta tills skadan redan 

inträffat (Länsstyrelserna, 2012, s. 33). Att slutligen, genom den sociala hållbarheten, 

skapa trygga, hälsosamma och gröna miljöer, kan innebära att människor får möjlighet 

att vistas i ett förändrat klimat och må bra (Länsstyrelserna, 2012, s. 26).  

 

1.5.5. Tidigare forskning 

De klimatförändringar som vi idag upplever, innebär en stor osäkerhet. Osäkerheten 

grundar sig i att vi inte har tillräcklig information och kunskap om denna företeelse. Det 

finns heller inte en tillräckligt stor kännedom om vilka effekter klimatförändringarna 

kan komma att orsaka. Nicholls (2011) skriver att, de anpassningsmetoder som vi väljer 

att implementera inte är tillräckligt säkra i och med klimatförändringarnas osäkerhet. Vi 

besitter inte tillräckligt med kunskap för att veta hur länge, eller ens om, de 
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överhuvudtaget kommer att gynna oss i det långa loppet (Nicholls, 2011, s. 145). För att 

kusten ska gynnas, krävs det en långsiktig och hållbar planering. von Oelreich et al.  

(2013) visar att skånska kustkommuner inte tar med ett tillräckligt långt tidsperspektiv i 

sin planering för att det ska vara hållbart. Ett längre tidsperspektiv kan bidra med ett 

bättre åtagande och en större förståelse för problematiken. Att ta med denna osäkerhet 

kring tid, och hur mycket havet faktiskt stiger, i kustplaneringen är en viktig faktor för 

att rätt skyddsåtgärder ska kunna implementeras (Nicholls, 2011, s.154). I Ystads 

kommuns fall ser vi tydligt att planeringen av kustremsan sker utifrån tre tidsintervaller, 

delområdenas specifika förutsättningar och hur mycket havet beräknas att höjas, med 

dagens beräkningar (Handlingsplan, 2017, s. 12). Enligt von Oelreich et al. (2012), 

utgår de flesta svenska kustkommuner, som de undersökt, från ett 100-årsperspektiv. De 

påpekar även i sin studie att, Länsstyrelsen i Skåne stipulerar, att när kusten planeras 

utifrån stigande havsnivåer, så bör planeringen ske “för all framtid”. Intervjupersonerna 

i studien talar om att drivkraften bakom kustplanering, med fokus på stigande 

havsnivåer, är att nå ett hållbart samhälle (von Oelreich et al, 2012, s. 31).  

 

För att klimatanpassningen ska ha en chans att lyckas, måste den ske så snart som 

möjligt. När havet stiger för varje dag som går, menar Nicholls (2011), att det finns en 

risk att de kustskyddsstrategier som tillämpas inte kommer bli som förväntat. 

Osäkerheten medför att planeringen måste ske snarast, då de lokala förutsättningarna 

kan förändras i och med klimatförändringarnas ovisshet. Klimatförändringarna innebär 

även ett stort hot och medför stora utmaningar för kusten och dess planering. För att 

uppnå en hållbar kustplanering, måste olika sociala dimensioner av anpassning, på olika 

nivåer inom landet, tas. Olika aktörer bör samarbeta för att en hållbar kustplanering ska 

kunna uppfyllas (Hurlimann, et al, 2014, s. 84). Kustskyddsstrategierna bör även vara 

mångsidiga och adaptiva för det förändrade klimatet, av den orsak att osäkerheten är ett 

stort problem. Klimatet kan förändras på ett oförutsägbart vis, därför krävs det att de 

lösningar som utvecklas ska vara både utvecklande och förbättringsbara. Författarna har 

undersökt Ystads kommun och föreslagit diverse strategier om hur de ska bemöta 

klimatförändringarna i den fysiska planeringen. De menar på att vissa delar av 

kustremsan bör i största mån skyddas, medan andra delar kan exploateras och på så vis 
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skyddas med hjälp av denna sorts strategi (Fredriksson & Hanson & Persson, 2014, s. 

205). 
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2. Teori 

2.1. Hållbarhetsdimensionerna 

Hållbar utveckling är ett välkänt begrepp som består av tre dimensioner; den 

ekologiska, den ekonomiska och den sociala. För att ett stadium av hållbar utveckling 

ska kunna uppnås krävs det ett samspel mellan de olika dimensionerna (Roorda & 

Corcoran & Weakland, 2012, s. 30). Hållbarhetsdimensionerna spelar en viktig roll i 

arbetet mot att nå en hållbar utveckling i samhället. Detta begrepp har som 

utgångspunkt att förbättra levnadsvillkoren för människor över hela världen, förstärka 

naturens egna system och tjänster och frambringa ett samhälle som kan vara 

motståndskraftigt och hållbart över en lång tid 

framöver. I breda termer kan konceptet, hållbar 

utveckling, förstås som ett försök till att 

kombinera växande intressen gällande 

ekonomiska frågor tillsammans med socio-

ekonomiska frågor (Roorda & Corcoran & 

Weakland, 2012, s. 35).  

 

Ekologiska dimensionen: 

Denna dimension består av jordens ekosystem och allt som hör dessa till. Den 

ekologiska hållbarhetsdimensionen innebär således att balansen bland klimatsystemen, 

markanvändningen och kvaliteten av luften, landet och vattnet belyses. Vidare finns 

även ett stort fokus på biodiversitet och ekosystemtjänster, för att dessa ska kunna 

frodas och inte förstöras av exempelvis bebyggelse eller industri. Ekosystemens 

bärförmåga får inte kompromissas av framställningen av varor och tjänster. Den 

ekologiska dimensionen avser att låta naturen hinna reproducera de resurser som vi 

använder oss av. Dimensionen har även som avsikt att värna om människors hälsa, då 

hälsan kan påverkas av yttre faktorer, såsom buller och föroreningar, som orsakas av oss 

människor. Den ekologiska hållbarhetsdimensionen ska även värna om resurser som 

bidrar till rekreation och estetiska upplevelser för oss människor (KTH, 2015a).  

 

 

 

Figur 4 Hållbar utveckling. Källa: Boverket 
(2017) 
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Ekonomiska dimensionen: 

Den ekonomiska dimensionen avser att värna om den lokala ekonomin och hushålla 

med resurser på lång sikt (KTH, 2015b). Ekonomin är helt beroende av den ekologiska 

dimensionen, då det är denna som tillgodoser att vi har en planet att leva på. Utan den 

ekologiska dimensionen, kan inte ett ekonomiskt hållbart samhälle upprätthållas. 

Ekonomin ska agera som ett hjälpmedel, för att nå en hållbar samhällsutveckling, med 

hjälp av planetens tillgångar och diverse tjänster som den bidrar med (WWF, 2018b).  

 

Sociala dimensionen: 

I enlighet med ekonomin, så är även samhället och den sociala dimensionen beroende 

av naturen och dess tillgångar (WWF, 2018b). Inom denna hållbarhetsdimension trycker 

man på allvaret med “mjuka” värden, såsom demokrati, rättvisa, mänskliga rättigheter 

och folkhälsa. En god folkhälsa, kan exempelvis vara att närhet till friluftsliv och 

rekreation ska vara en självklarhet för befolkningen (KTH, 2016). Dessa olika faktorer 

är essentiella för att ett hållbart samhälle ska kunna uppfyllas. 

 

2.2. Campbells konflikttriangel 

Scott Campbell är kritisk till det hållbarhetsbegrepp som idag används. Han menar att 

samhällets fastställande av ett begrepp kan hämma planerares tankesätt. Campbell syftar 

även på att prioriteringen mellan 

den ekologiska, den ekonomiska 

och den sociala aspekten kan bli 

svår att precisera och fokusera på. 

Vidare, talar han för att en 

sammanslagning av de tre 

prioriteringarna gynnar 

användningen av 

hållbarhetsbegreppet, av den 

orsak att det främjar planerare till 

att inte behöva fokusera på en 

viss dimension i sitt tankesätt och planering. Däremot, kan olika konflikter uppstå 

mellan prioriteringarna, och på grund av detta faktum samordnas dessa till ett begrepp, 

Figur 5 Konflikttriangel. Källa: Readings in Planning Theory (2012) 
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som i detta fall är hållbarhet. Genom dessa prioriteringar och hållbarhetsbegreppet, har 

Campbell konstruerat en triangel som beskriver den ekonomiska tillväxten, den 

ekologiska hänsynen och den sociala rättvisan. Campbell kungör att sin triangelmodell 

står för de divergerande prioriteringarna inom planering (Campbell, 1996, s. 413). 

Modellen omfattar tre motsägande målsättningar för planering, som i sin tur består av 

tre konflikter som associeras till varandra (Campbell, 1996, s. 415)  

 

Med sin modell, menar Campbell, att kampen om miljö, tillväxt och rättvisa, kan 

uppfyllas om planerare tillsammans kombinerar sina varierande kunskaper och sedan 

blir dessa planerare de viktiga aktörerna inom området. För att detta ska bli verklighet, 

krävs det att planerare arbetar tillsammans mot alla tre målsättningar. Däremot, strävar 

olika planerare efter att uppfylla olika mål när de arbetar. Till följd av detta blir inte 

planeringen helt hållbar, då tankesätten ser olika ut för alla planerare (Campbell, 1996, 

s. 414). Eftersom de tre olika varianterna av prioriteringar skiljer sig från varandra, blir 

även perspektiven på planeringen olika beroende på vilken man följer. Detta innebär att 

konflikter kan komma att uppstå, i och med att synen på planeringen skiljer sig, 

planerare emellan. Konflikterna sker mellan prioriteringarna och på grund av 

meningsskiljaktigheter. Den första handlar om att tillåta ekonomin att växa, den andra 

går ut på att fördela denna ekonomiska tillväxt jämnt, och den tredje rör sig om att värna 

om naturmiljön. Campbells triangel är uppbyggd av tre hörn som representerar de tre 

olika prioriteringarna. Mellan de olika hörnen finns de axlar där konflikterna skapas.  

 

Det finns, som tidigare nämnt, olika perspektiv att se på staden genom. Den första 

innehåller den ekonomiska planeraren och hur denne ser staden som ett rum för 

produktion, konsumtion och innovation. Denna sorts stad syftar till att konstant 

konkurrera mot andra städer, i hopp om att vinna makt över de gemensamma marknader 

och näringsliv som förekommer. Det andra perspektivet syftar till att planeraren 

fokuserar på miljön och ser staden som en förbrukare av miljön samtidigt som den ses 

som en framställare av avfall. Det andra perspektivet innebär även att staden 

konkurrerar mot miljön för otillräckliga resurser och att staden jämt är ett hot mot 

miljön och dess tillgångar. Det tredje, och sista, perspektivet syftar till att den rättvise 

planeraren betraktar staden som ett rum där olika konflikter över distribution av 
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tillgångar sker. Denna stad skiljer sig från de andra, då den konkurrerar mot sig själv 

och inte mot andra (Campbell, 1996, s. 416). Det är när dessa olika perspektiv och 

konflikter ställs emot varandra som motsättningar bildas. På grund av detta kan 

planeringen vara ett svårgreppbart område som kräver oerhört mycket kunskap och 

kännedom för att åstadkommas på ett lyckat vis, idag och för framtiden.  
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3. Metod 

Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsmetod med avstamp i Ystads kommun 

som fallstudie. Uppsatsen är en kvalitativ forskningsstudie, för att den bygger på data 

som är utformat som det skrivna ordet. Genom uppsatsen används dokumentanalyser, 

då kommunens olika handlingsplaner och dokument studeras. Vidare, har 

sekundärkällor använts, med fokus på Campbells konflikttriangel och 

hållbarhetsdimensionerna, för att, med hjälp av dessa, analysera empirin som framförs. 

Uppsatsen har inte tillämpat några intervjuer för att tillhandahålla data, då tillräckligt 

utförlig information erhålls från Ystads kommuns egna officiella dokument och andra 

sekundära källor (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 11).  

 

3.1. Fallstudie 

Denna uppsats utgår från Ystads kommun som fallstudie. För att besvara uppsatsens 

frågeställning har detta fall tillämpats. Fallstudie används för att förstå och undersöka 

Ystads kommuns kustremsa och den planering som förs här, med en inblick i 

hållbarhetsdimensionerna. Kommunens problematik kring stigande havsnivåer är 

påtagligt vid flera lägen längs med kusten. Beslutet att undersöka denna fallstudie 

grundar sig i Ystads kommuns kustproblematik, i och med klimatförändringarna, och de 

svårigheter som finns rörande kustplanering.  

 

Fallstudie är en metod som oftast används i småskaliga studier, där forskaren använder 

sig av olika tankesätt som skapar en viss säregen prägel åt metoden i fråga (Denscombe, 

2009, s. 59). I denna uppsats är det Ystads kommun och de stigande havsnivåerna, i 

kombination med hållbarhetssynen kring den ekologiska-, den ekonomiska- och den 

sociala hållbarhetsdimensionen i planeringen, som skapar denna prägel. En positiv 

aspekt med denna metod är möjligheten att använda flera källor, olika data, och även 

olika metoder i samma studie. Detta skapar en bredare uppfattning för de ämnen som 

undersöks (Denscombe, 2009, s. 61). I denna studie, beträffande Ystads kommun, är det 

centralt att flera metoder kan användas, då dokumentanalys och olika sekundärkällor 

tillsammans förbereder uppsatsen för besvarandet av fallstudien. De olika metoderna är 

essentiella för uppsatsen då de skapar en bredare förståelse och bidrar till att 

frågeställningen behandlas på rätt vis. 
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Denna uppsats söker efter att finna svar på varför Ystads kommun planerar kusten på ett 

visst vis och om denna planering förhåller sig till de tre hållbarhetsdimensionerna. Med 

anledning av detta, är fallstudie det optimala valet av metod, då det uppmuntrar 

forskaren till att gå på djupet med den angivna studien. Det blir enklare att studera olika 

fenomen i detalj och få en mer utmärkande kunskap och uppfattning om ämnet. Detta 

behövs när kommunens planering av kustremsan ska studeras på olika platser. 

(Denscombe, 2009, s. 60) Det är även relevant när hållbarhetsdimensionerna ska 

undersökas för att se hur kommunen förhåller sig till dem och hur värderingen mellan 

de olika ser ut. Fallstudiens starka sida ligger i att förklara varför saker är som de är och 

inte bara hur de är som de är, vilket lämpar sig bra för detta fall. (Denscombe, 2009, s. 

61) Detta behövs till uppsatsen för att förstå varför Ystads kommun planerar kusten som 

dem gör och om hållbarhetsdimensionerna prioriteras eller inte.  

 

3.2. Dokumentanalys 

Denna metod utgår huvudsakligen från dokument som är ämnade åt andra syften än just 

forskning (Tjora, 2012, s. 127). Uppsatsen fokuserar på dokument och handlingar från 

Ystads kommun, men även vägledande dokument från Länsstyrelsen. De olika 

dokumenten tillämpas för att analysera empirin som sedan genererar ett svar till studiens 

frågeställning. Dokumentanalys lämpar sig bäst till exempelvis översiktsplaner, 

handlingsplaner och andra officiella dokument som vägleder och bistår med hjälp för 

Ystads kustplanering. För att undersöka Ystads kustplanering och dess relation till 

hållbarhetsdimensionerna, har olika officiella dokument analyserats.  

 

Hur kommunen förhåller sig till hållbarhetsdimensionerna kan vara svårt att avläsa. Det 

krävs djupare analyser för att få fram detta ur de officiella dokument som finns 

tillgängliga. En målsättning med denna metod är att försöka finna det gömda i en text, 

det som inte riktigt går att se direkt, utan måste analyseras eller läsas mellan raderna, för 

att få fram. Således lämpar sig dokumentanalys för denna uppsats (Bowen, 2009, s. 32).  

 

En negativ aspekt med att använda dokumentanalys som metod, är dess osäkerhet kring 

validiteten av materialet (Denscombe, 2009, s. 301). Dess validitet måste bekräftas och 

kan inte anses som självklart. Detta på grund av att kommunen och de dokument de 
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framställer, inte alltid används i det syfte som är tänkt. Även fast ett av Ystads 

kommuns största intressen ligger i att planera kusten på ett hållbart och långsiktigt sätt, 

måste dokumenten användas med viss reservation, då dess innehåll inte alltid är ämnat 

för rätt ändamål.  

 

3.3. Sekundärkällor 

Dessa källor har använts till studien då ytterligare dokument, utöver diverse officiella 

dokument, har tillämpats för att få ett resultat på frågeställningen. Sekundärkällor som 

metod, har fungerat som ett hjälpmedel vid framtagningen av skrivna källor för att 

kunna analysera empirin och svara på uppsatsen frågeställning, då primärkällor inte 

behövts framtas. De sekundärkällor som främst använts, fokuserar på stigande 

havsnivåer och hållbarhet. I studiens bakgrundsdel har olika dokument om stigande 

havsnivåer från SMHI använts, för att definiera vad denna klimatförändring innebär och 

hur den kan komma att påverka vår framtid. Till studiens teoridel, har konflikttriangeln 

använts, för att beskriva om planeringsteori och hur hållbarhetsdimensionerna spelar en 

viktig roll i prioriteringarna mellan dessa. Roorda, Corcoran & Weaklands definition av 

hållbar utveckling har använts. Vidare har Kungliga Tekniska Högskolans definition av 

hållbarhetsdimensionerna tillämpats. Genom att ha ett fokus på flera olika idéer och 

definitioner, som dessa källor tillåter, vägleds forskaren till att fokusera på rätt 

perspektiv och saker i de texter som granskas (Stake, 2010, s. 106). De sekundärkällor 

som använts, har fungerat som ett hjälpmedel vid analyseringen och tolkningen av 

empirin. 

 

De texter som bearbetas till denna studie utgår från dess relevans till frågeställningen. 

De är kopplade till stigande havsnivåer och hur planeringen ser ut, i och med denna 

problematik. Texterna som används är även förknippade med hållbarhetsdimensionerna 

eftersom uppsatsens frågeställning utgår från att se ifall kommunen i fråga förhåller sig 

till dessa i sin planering. Att undersöka kopplad litteratur till studien, och sedan använda 

denna i sitt arbete, är en vanlig metod som forskare använder sig av. Ofta presenteras 

datan utan att djupare analysera den, och det är så denna uppsats genomfört de 

sekundärkällor som förekommit kring teorier och den tidigare forskning som behandlats 

i bakgrunden (Stake, 2010, s. 112).  
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Även inom denna metod måste validiteten kontrolleras och inte förlitas på helt och 

hållet (Stake, 2010, s. 115). Den sekundära litteratur som använts har i uppsatsen 

granskats noga för att se ifall den lämpar sig för studiens syfte. Den är även granskad 

för att undersöka ifall informationen går att validera. Olika resultat kan vara snedvridna 

för att uppfylla de egentliga syften man har i åtanke. De källor som använts i uppsatsen 

har därför kontrollerats noggrant och uppmärksammats ordentligt innan de använts. 
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4. Empiri 

4.1. Ystads hållbarhetsstrategi 

I Ystads kommun är hållbarhetsarbetet en central del inom planeringen. Kommunen tar 

fäste i att upprätthålla en hållbar planering som bidrar med goda möjligheter för 

framtidens Ystad. Alla tre hållbarhetsdimensioner, 

menar Ystads kommun, ska samverka och är 

nödvändiga för att ett hållbart samhälle ska kunna 

uppnås. Däremot, skriver de även att naturen är 

centralt för att de andra dimensionerna ska kunna 

existera (Hållbarhetsbokslut, 2017, s. 4). I Ystads 

kommun har fem miljömål fastlagts. Det första 

miljömålet heter Friskt vatten och innefattar att 

havet, sjöarna och vattendragen i kommunen ska ha 

en god miljö. Den andra är Hållbart nyttjande av mark och vatten och den tredje är att 

en Rik biologisk mångfald som syftar till att natur- och kulturvärden ska värnas om och 

att goda möjligheter till friluftsliv ska främjas. Den fjärde handlar om Hållbar 

konsumtion och att den konsumtion som sker i kommunen ska värna om miljön och 

vara socialt hållbar. Den femte och sista är Begränsad klimatpåverkan som innebär att 

ett fossilfritt samhälle ska strävas efter att nå (Hållbarhetsbokslut, 2017, s. 5). Ystads 

kommun lägger ett stort fokus på att den fysiska planeringen ska vara hållbar då detta 

kan främja en god havsmiljö och uppfylla det första miljömålet. I hållbarhetsbokslutet 

skriver kommunen att det är viktigt att ha klimatförändringarna i åtanke för att kunna 

föra en rättvis fysisk planering för miljön och anpassa kusten med 

erosionsproblematiken i åtanke. Kommunen nämner vidare att de stigande havsnivåerna 

inte enbart hotar den bebyggelse och infrastruktur som finns, utan även andra 

betydelsefulla värden som kan vara viktiga för att naturmiljön ska fungera 

(Hållbarhetsbokslut, 2017, s. 7). Det finns även potentiella konflikter inom kommunen 

gällande exploatering av mark och hur prioriteringar ska ske mellan vad som ska 

främjas och vad som ska frånses. Det finns stora utmaningar kring essentiella ekosystem 

och dess tillhörande tjänster som kan komma att förstöras på grund av att prioriteringar 

görs (Hållbarhetsbokslut, 2017, s. 12). Exploateringen kan likaledes innebära att 

kommunens höga natur- och kulturvärden kan hotas att förloras. Den biologiska 

Figur 6 Hållbarhetsdimensionerna. Källa: 
Hållbarhetsbokslut (2017) 
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mångfalden är väsentlig för att ekosystemen och naturmiljön ska fungera. Det råder för 

tillfället strikta restriktioner mot att exploatera där dessa värden finns. Kommunen har 

ett stort ansvar i att stärka skydden av dessa områden så att de kan bevaras för framtiden 

(Hållbarhetsbokslut, 2017, s. 14).  

 

4.2. Ystads kommuns kustplanering 

Ystads kommun är, som tidigare nämnt, indelad i 14 delområden längs med kusten. 

Dessa områden har olika förutsättningar och kräver, av denna orsak, olika 

anpassningsåtgärder. 

Ystads kommun har 

planer för hur de ska gå 

tillväga för att nå bästa 

möjliga resultat för 

kusten, både nu och för 

framtiden. Vissa av de 

områden som presenteras 

har en stor osäkerhet 

kring hur kusten kan 

komma att se ut på grund 

av det stigande havet. 

Därför, är inte alla 

strategier för de olika 

tidsintervallerna 

fastlagda ännu. 

Osäkerheten bidrar till 

att kommunen behöver vänta, för att planera när tiden väl är inne, så att rätt planering 

kan tillämpas. Till denna uppsats har sex delområden valt ut för att undersökas. 

Avgränsningen är gjord utifrån en tanke om tid och utifrån delområdenas specifika 

egenskaper. De områden som presenteras varierar i både utseende och förutsättningar 

och därför krävs olika kustskyddsstrategier och anpassningsmetoder. För de sex 

delområden som det redogörs för, har skilda planer skapats. Således kommer dessa att 

Figur 7 Sammanställning av kustskyddsåtgärderna. Källa: Handlingsplan 
(2017) 
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undersökas och analyseras för att titta närmare på varför de planeras som de gör och om 

planeringen förhåller sig till hållbarhetsdimensionerna.  

 

4.2.1. Lilleskog 

Lilleskog är ett delområde, beläget i den sydvästra delen av Ystads kommun. Inom 

denna del finns en stor mängd skog som innehåller viktiga ekosystem och dess tjänster 

och en bred biologisk mångfald. Viktiga strandhabitat kan försvinna ifall kusten 

eroderas och försvinner. Lilleskog används flitigt som fritidsområde, tack vare dess 

grönstruktur och områden för rekreation och utomhusaktivitet. Denna kustzon är en del 

av det blå stråk som förbinder byarna och staden. Friluftslivet är stort här, då badplats, 

natur och cykelväg är olika kännetecken för området. Lilleskogs kustområde består av 

en smal och flack strand som upplever erosion längs med hela kusten, i olika grad 

(Handlingsplan, 2017, s. 21). Enligt en utredning som Sweco genomfört, är erosionen 

mer påtaglig vid extrema väderhändelser och detta märks av tydligt då vegetationslinjen 

har dragits tillbaka på vissa platser mellan slutet av 90-talet fram till år 2010 (Sweco, 

2014, s. 45). Vid denna plats, där erosion är synlig, passerar riksväg 9, vilken är en 

viktig samhällsfunktion i kommunen. Kustzonen innefattar även en och annan fastighet 

längs med kusten, norr om riksväg 9 (Handlingsplan, 2017, s. 21). Järnvägen finns även 

placerad ungefär 100 meter bort från vegetationslinjen. detta kan komma att innebära att 

den kan vara i riskzon att eroderas i framtiden, om havet fortsätter att stiga, och inga 

åtgärder tas. Det är beräknat att detta stadie kan komma att ske runt år 2100, ifall inga 

kustskyddsåtgärder införs.  

 

I dagsläget har olika åtgärder redan tillämpats i Lilleskog som skydd mot de stigande 

havsnivåerna. I en del av delområdet har släntskydd implementerats, som skydd för 

vägen som passerar mot skador av det högvatten som ibland inträffar. Detta skydd har 

funnits under en längre tid och fungerar än idag, därför tillåts det att finnas kvar och har 

ännu inte behövt renoveras. Även två hövder finns belägna här, som hjälper till att 

bygga ut stranden och skyddar på så vis kusten från att erodera bort (Handlingsplan, 

2017, s. 21). I en utredning från Sweco, skrivs det att anpassning bör tillämpas i ett 

tidigt skede, då de stigande havsnivåer kan komma att orsaka erosion i hög grad. 

(Sweco, 2015, s. 24) 
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Ystads kommun har endast en plan för kort sikt för Lilleskog, då osäkerheten kring de 

andra intervallen är stor, och kustens utveckling inte går att förutse. På kort sikt har de 

valt att tillämpa sig av kustskyddsstrategin begränsad inverkan. På medellång- och lång 

sikt är strategierna ej fastlagda ännu. Stranden i Lilleskog används för rekreation och 

friluftsliv och anses därför vara ett värdefullt naturområde för både Ystads kommun och 

de turister som besöker. Kommunen resonerar som så, att ifall strandlinjen och 

naturmiljön ska skyddas och säkras bör diverse kustskyddsåtgärder längs stranden 

vidtas. De menar att strandfodring kan vara en anpassningsmetod som kan fortlöpa i takt 

med erosionen och dess konsekvenser. Sweco menar också att strandfodring är en bra 

kustskyddsstrategi för detta delområde, och rekommenderar att detta används på kort 

sikt (Sweco, 2015, s. 25). Detta skydd kan även kombineras med ytterligare skydd som 

skyddar den biologiska mångfald som ska bevaras (Handlingsplan, 2017, s. 22). 

Kommunen skriver att en rik biologisk mångfald är essentiellt att sträva efter. De 

skriver även att de ekosystemtjänster som gynnar oss måste tas hand om, genom att den 

biologiska mångfalden och ekosystemen skyddas. (Hållbarhetsbokslut, 2017, s. 14). I 

handlingsplanen för förvaltning och skydd av kusten skriver kommunen vidare att, 

infrastrukturen kan komma att behöva skyddas med hjälp av endast hård skydd, vilket 

kan leda till att naturmiljön förloras. Hårda skydd kan även orsaka erosion i större 

utsträckning nedström, ifall de tillämpas. Ystads kommun talar även om att ifall 

strandlinjen tillåts att utvecklas utan anpassningsåtgärder, kan infrastruktur och 

bebyggelse behöva flyttas inåt land i framtiden. Planer för hur riksväg 9 ska anpassas 

behöver även upprättas. Däremot är inte detta någonting som ännu införts, då ett 

samarbete med trafikverket krävs. Ystads kommun skriver fortsättningsvis om en 

möjlighet för kompensation av de naturvärden som kan förloras ifall åtgärder införs 

eller inte införs. Det finns alltså en viss möjlighet för återskapande av vissa habitat 

längre in mot land (Handlingsplan, 2017, s. 22) På kort sikt vill Ystads kommun endast 

genomföra en begränsad inverkan. Detta innebär att den anpassning som genomförs inte 

ska vara tydligt substantiell. När de två andra tidsintervallerna diskuteras och planeras 

för, tänker kommunen att fokus ska vara på att i första hand fokusera på samma strategi 

som tidigare. Därefter, ska riksväg 9 säkras och sedan kan antingen reträtt eller skydd 

användas till de värden som finns. Kompensation av förlorade naturvärden ska ske i 
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största möjliga mån och strandmiljön ska i högsta grad skyddas (Handlingsplan, 2017, s. 

23).  

 

4.2.2. Ystad tätort 

Ystad tätort är beläget i den sydvästra delen av Ystads kommun. Antalet invånare i 

Ystad är ca 19.000. Staden är en gammal medeltida stad med god bevarad bebyggelse 

från denna tid. Kuststräckan består till mesta del av hårdgjord bebyggelse, tillhörande 

hamnen och resten av stadens bebyggelse (Handlingsplan, 2017, s. 24). Ystads unika 

läge vid havet innebär att staden gynnar från viktiga värden som finns där. Ystads 

kommun har som plan att utveckla hamnen genom att flytta ut hamnverksamheten 

längre ut till havs, för att koppla ihop staden med havet. Hamnverksamheten kommer att 

vara beläget inom den yttre delen av kusten, medan den inre delen omvandlas till en ny 

stadsdel. Detta är ett sätt att skapa en samverkan med och starkare koppling till havet 

(Ystads kommun strategier, s. 40). Ystad tätort är en viktig plats för rekreation och 

friluftsliv. I staden och längs med kusten finns det möjligheter för såväl invånare och 

turister att nyttja dessa områden. I och med de gröna och blåa stråk som finns, bidrar 

dess ekosystemtjänster till att främja staden och dess invånare. I Ystad finns bostäder 

belägna relativt nära kusten. Förutom bostäder och annan bebyggelse, är även järnvägen 

och diverse vägar lokaliserade nära havet. Denna bebyggelse kan komma att hotas av de 

stigande havsnivåerna. En del av kusten har utpekats som erosionsdrabbad. Vid detta 

område har det uppmärksammats att vegetationslinjen har dragit sig tillbaka över loppet 

av 10 år. Resten av kuststräckan, som är hårdgjord, upplever inte erosion 

(Handlingsplan, 2017, s. 25).  

 

I Ystad har det funnits ett behov av att tidigt tillämpa olika kustskyddsstrategier. För att 

skydda viss bebyggelse har olika släntstabiliserande konstruktioner implementerats. 

Dessa skyddar både infrastruktur och diverse bebyggelse. Vidare har en stenskoning 

tidigare skapats för att fungera som skydd för ett bostadsområde. Sweco har i en 

pågående utredning även konstaterat att det behövs åtgärder som ska agera mot erosion 

och skydda kusten som för tillfället är erosionsdrabbad och platser som i framtiden kan 

komma att bli det (Handlingsplan, 2017, s. 25).  
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Kommunen har valt att applicera tre likadana åtgärder för alla tre tidsintervaller. De 

anser att säkerställa kustlinjen är den kustskyddsåtgärd som lämpar sig bäst och är den 

som krävs för att skydda Ystad tätort och dess kust. Staden har viktiga 

samhällsfunktioner som är i behov att skyddas. Genom att säkerställa kustlinjen kan den 

skyddas genom antingen mjuka eller hårda skydd. I handlingsplanen skriver kommunen 

att utbyggnaden av Ystad hamn kan verka som ett skydd genom att det byggs på en 

högre höjd än vad som beräknas bli översvämmat. Det kan även fungera som ett skydd 

genom att det utformas på ett vis som smälter in i staden och fungerar som buffert mot 

extremväder. Byggnaderna som ska uppföras kan byggas på en höjd eller med 

bottenvåningar där anläggningar eventuellt tål överflöd av vatten, såsom garage. Ystads 

kommun talar för att kreativitet och nytänk kommer att krävas av exploateringen av 

hamnen och den nya stadsdelen, för att göra dessa så motståndskraftiga som möjligt. 

Genom att skydda kusten och bebyggelsen, skyddas även viktiga värden i form av 

kulturhistoria och infrastruktur. Dessa är nödvändiga för kommunen att värna om de de 

både tillför en turism till kommunen och bibehåller ett växande invånarantal. I 

handlingsplanen nämns även att de befintliga skydd som existerar ska underhållas och 

restaureras om nödvändigt. Däremot, är det de olika extremsituationerna som 

bestämmer hur staden ska planeras och anpassas. I och med osäkerheten kring de 

stigande havsnivåernas framfart, krävs det att planeringen anpassar sig utefter detta. En 

kustskyddsstrategi är antagen (säkerställa kustlinjen), emellertid lämnas olika 

anpassningsmetoder, såsom hårda eller mjuka skydd, öppna för diskussion till när rätt 

kunskap finns om vad som exakt behöver genomföras (Handlingsplan, 2017, s. 26).  

 

4.2.3. Nybrostrand 

Delområdet Nybrostrand utgörs av en tätort, bebyggelse och vidsträckt natur. 

Stränderna kring Nybrostrand anses ha höga naturvärden och vara viktiga platser för 

rekreation och friluftsliv. Den bebyggelse som finns i delområdet utgörs till mesta del 

av permanentbostäder. Genom Nybrostrand går riksväg 9 och längs stranden, närmast 

havet, finns ett smalt vegetationsstråk. Inom detta område mynnar både Kabusaån och 

Nybroån ut i havet. Dessa kan komma att påverka landskapet vid extremväder och höga 

vattennivåer. Längs med stranden i Nybrostrand är stora sanddyner belägna som agerar 

både som värdefulla rekreationsområden och skydd vid stigande havsnivåer. Den är 
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hem till en bred biologiska mångfald och tillför berikar oss och miljön med 

ekosystemtjänster. Åarna bidrar likaså med en biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster, av den orsak att de agerar som översvämningsskydd vid höga 

vattenflöden (Handlingsplan, 2017, s. 38). En betydelsefull ekosystemtjänst i området är 

den ackumulation (tillförsel av sand) som åarna förser längs stranden. Erosion har 

skådats, däremot är delområdet i balans, tack vare den ackumulation som gör att de båda 

blir likartade. Vegetationslinjen har minskat på vissa platser, medan strandlinjen ökat 

uppemot 20 meter på andra platser. Den sand som tillförts till Nybrostrand, kommer 

troligtvis från en zon i Sandskogen där mycket erosion sker. Sker inte ackumulationen i 

tillräckligt snabb takt i framtiden, kan erosionen bli ett för stort problem och orsaka att 

strandlinjen försvinner och hotar närliggande värden och bebyggelse (Sweco, 2015, s. 

40). Strandvallen som för tillfället skyddar bakomliggande faktorer riskerar att erodera 

bort till år 2100, om inte åtgärder tas. Ett fåtal fastigheter vid kusten riskerar att vara i 

riskzonen vid ett högvatten idag med 100-års återkomsttid. Redan idag finns det en risk 

att vågöverspolning kan ske vid kraftiga stormar. Sådana stormar skulle även kunna 

överspola sanddynen och förstöra dessa från att skydda det som är beläget bakom 

(Handlingsplan, 2017, s. 38).  

 

Genomförda åtgärder i Nybrostrand är inte någonting som tidigare skett. I nybyggda 

och framtida bostadsområden planeras det att vidtas åtgärder för att skydda den 

bebyggelse som ligger i riskzonen och de människor som lever där. De åtgärder som att 

sänka grundvattenytan eller höja markytan är sådana som antas (Handlingsplan, 2017, s. 

39).  

 

De kustskyddsåtgärder som Ystads kommun valt att applicera på Nybrostrand är 

Naturlig utveckling på kort sikt, och Säkerställa kustlinjen på medellång och lång sikt. I 

kommunens handlingsplan skrivs det att det är viktigt att vara observant gällande 

sannolika förändringar. Exploateringen i Nybrostrand går snabbt framåt, det är en 

attraktiv plats att bo på och det finns viktiga värden att värna om här. Med jämna 

mellanrum krävs det att strandprofilen mäts för att förändringar ska kunna 

uppmärksammas i tid. Även sanddynen behöver kontrolleras och mötas för att se dess 

förändringar över tid. Sanddynen som ekosystemtjänst behöver bevaras och skyddas för 
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att den i sin tur ska kunna skapa skydd för bakomliggande faktorer. Att göra detta är en 

strategi som kommunen har på lång sikt. I handlingsplanen står det även att det inte är 

samhällsekonomiskt möjligt för en kommun att föreslå strategin Planerad reträtt för 

bebyggelse, även fast detta kan komma att behövas i framtiden. Bebyggelsen i 

Nybrostrand präglas av permanentbostäder, därför finns det ett stort intresse av att 

skydda dessa och de andra värden som samexisterar på denna plats. Dessvärre, har det 

inte planerats för planerad reträtt, att säkerställa kustlinjen är istället en 

kustskyddsåtgärd som används. Mellan vattendragen och bebyggelsen i nybrostrand 

finns det trösklar som hindrar havsvattnet från att svämma över. Dessa naturliga trösklar 

skulle kunna förstärkas i framtiden och bli en del av naturmiljön. Ifall havet fortsätter 

stiga i den takt det gör för tillfället, kan olika kustskydd behövas, såsom ålgräsängar, 

strandfodring eller vågbrytare. De åtgärder som är aktuella i nuläget är att säkerställa 

strandlinjen i sin helhet. På längre sikt kan det behövas planer för planerad reträtt av 

bebyggelse, för att befolkningen ska skyddas (Handlingsplan, 2017, s. 40–41).  

 

4.2.4. Kåseberga 

Kåseberga är ett delområde i kommunen som i stort sett består av en ås som sträcker sig 

längs med hela kusten. Kåseberga, är delvis lokaliserad bakom åsen och är hem till 

ungefär 140 permanentboenden. Säsongsboende förekommer en hel del i delområdet. 

Kåseberga by är detaljplanerat och förväntas utvidgas med ny bebyggelse inom den 

kommande tiden. Inom detta delområde ingår naturreservat, fornminnen, såsom Ales 

stenar, och många områden för friluftsliv (Handlingsplan, 2017, s. 47). Åsen har olika 

användningsområden, den utnyttjas för bete, den innehar bostäder och innebär även ett 

skydd mot de stigande havsnivåerna. Kåsebergaåsen når upp mot en höjd på 30–40 

meter över havet på vissa platser och har en brant sluttande sida som eroderas av havet. 

Åsen skyddar det som finns norr om den. Tack vare åsen och resten av områdets 

egenskaper, finns viktiga ekosystemtjänster som kommunen anser vara värda att bevara. 

Åsens karaktär innebär en stor biologisk mångfald som är av värde för naturen och 

miljön. Eftersom åsen skyddar delområdet, skadar inte erosionen till en grad där 

åtgärder behöver implementeras för detta faktum. Det har genomförts olika 

kustskyddsåtgärder i området, däremot har dessa inte varit på kommunens befallning. 

Släntskydd har upprättats, sannolikt av Trafikverket, som skydd för vägen till Ales 
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stenar. En vågbrytare har tidigare byggts, men på senare år tagits bort, i samband med 

att en del av kajen i hamnen utvidgats (Handlingsplan, 2017, s. 48).  

 

På grund av de stigande havsnivåerna, riskerar hamnen och de verksamheter som finns 

där att påverkas. Åsen skyddar, tack vare sin höjd, de bakomliggande objekten i 

Kåseberga. I handlingsplanen skriver Ystads kommun att erosionen vid åsen ska tillåtas 

fortskrida, då det är en naturlig process som inte skadar något av värde ännu. 

Kommunen har valt att fokusera på att Säkerställa kustlinjen på kort sikt, medan 

strategier är Ej fastlagda på medellång och lång sikt. För att upprätthålla de skydd som 

idag finns, skriver dem att restaurering och underhåll ska göras om nödvändigt. En 

samverkan mellan Ystads kommun och Trafikverket kan behövas för att anpassa 

skyddet kring hamnen. På längre sikt kan anpassning vid hamnen behövas för att skydda 

diverse bebyggelse och infrastruktur. Det kan även, på längre sikt, behövas att de 

befintliga kajerna och hamnen höjs i takt med att havsnivåerna stiger (Handlingsplan, 

2017, s. 48–49). Sweco nämner i sin utredning av Kåseberga att det kan behövas en 

utredning kring hur utbyggnaden av hamnen ska skyddas mot erosion, då det är dessa 

som ligger i fokus när havsnivåerna stiger (Sweco, 2015, s. 45).  

 

4.2.5. Löderups Strandbad 

Detta delområde är lokaliserat i den sydöstra delen av Ystads kommun. Området präglas 

av fritidshusbebyggelse, där drygt 30 invånare bor permanent. Förutom byn i 

delområdet, består hela Löderups strandbad av ett Natura2000 området och ett 

naturreservat. Området innefattar en stor mängd platser för friluftsliv och rekreation, där 

stranden länge varit en attraktiv destination för turister (Handlingsplan, 2017, s. 53). 

Löderup strandbad har klassats som det område med allvarligast erosion i hela Skåne. 

Stranden har minskat med hela 250 meter, till följd av erosionen, mellan åren 1940 och 

2010. Till följd av den aktiva erosion som pågår, saknar området en naturlig buffert som 

skydd. Genom åren har stenskoningar tillförts vid stranden, på grund av dessa och den 

fortlöpande erosionen har stranden och dess naturliga miljö försvunnit mer och mer. 

Hela delområdet innefattar en bred biologisk mångfald och höga rekreationsvärden, tack 

vare de omkringliggande naturområdena. Erosionshastigheten har i området varit 

avsevärd hög mellan åren 1971 till år 2007, då stranden drog sig tillbaka 200 meter. Det 
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kan finnas flera olika orsaker till varför erosionen är som kraftigast här. Exempelvis, 

klimatologiska variationer, mänsklig påverkan eller att den teknik som tillförts inte haft 

önskad påföljd (Handlingsplan. 2017, s. 54).  

 

Flera olika kustskyddsåtgärder har redan tillämpats i Löderups strandbad. 

Privatpersoner har lagt ut sten längs med kusten för att hindra erosionen från att påverka 

den bebyggelse som finns. På grund av detta har stranden fått en negativ inverkan, men 

fastigheterna har kunnat skyddas. På 1990-talet byggdes sex stycken hövder, med 

uppdrag att återuppbygga stranden som förlorats. Detta fungerade inte. På senare år har 

Ystads kommun fått använda sig utav åtgärden strandfodring som metod för att skydda 

kusten och de värden som finns belägna där. Denna strandfodring är den första av sin 

sort att genomföras i hela Sverige. Än så länge har tre strandfodringar realiserats, och 

fler kan komma att verkställas då tillståndet gäller fram till år 2021. De tre fodringarna 

skedde under åren 2011, 2014 och 2017. De uppfyller än så länge sitt syfte och den sand 

som eroderas bort, tillförs längre ner nedströms.  

 

I Löderups strandbad är det erosionen från havet som påverkar kustremsan hårdast. 

Vegetationslinjen förväntas dra sig tillbaka med ungefär 100 meter fram till år 2100 

med dagens beräkningar, och utan att ytterligare åtgärder verkställs. Turismen har 

påverkats till följd av den minskande strandlinjen, däremot lockar även den unika 

erosionen besökare till delområdet, vilket gynnar Ystad som kommun. Fastigheter i 

området hotas ifall ingenting genomförs. Flera olika ekosystem och dess tjänster har 

påverkats negativt och fler kan komma att få samma öde.  

 

Ystads kommun har valt att fokusera på att Säkerställa strandlinjen på kort sikt, medan 

strategier för medellång och lång sikt är Ej fastlagda. I Löderups strandbad kan olika 

vägar tas för att nå ett förhoppningsvis positivt resultat. Den första kan vara att fokusera 

på de skydd som redan existerar och underhålla dessa för att skydda de fastigheter som 

finns och inse att stranden har eroderats bort. En annan väg att ta är att försöka 

återskapa stranden genom den aktiva strandfodringen eller genomföra en framtida reträtt 

av bebyggelsen som finns. För att försöka lösa detta dilemma med vilken väg att ta, har 

Ystads kommun föreslagit att en samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys kan vara till 
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hjälp. Sweco har genomfört en sådan analys och fått fram att ett underhåll av områdets 

befintliga skydd är det alternativ som är mest lönsamt, ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Efter detta hamnar strandfodringen på bäst plats. En negativ aspekt som 

Ystads kommun valt att framföra är att en sådan analys inte värdera ekosystemtjänster 

och den negativa påverkan olika alternativ kan ha på dessa. Det finns många olika 

alternativ som kommunen kan välja att tillämpa. Hårda skydd kan kombineras med 

mjuka, reträtt av bebyggelse skulle kunna främja området eller att återskapa strandlinjen 

och dess miljö med hjälp av mjuka skydd. Ystads kommun menar dock att ett underhåll 

av de existerande kust skydden och en fortsatt strandfodring är en bra start på kort sikt. I 

framtiden behöver utredningar och utvärderingar av dessa genomföras, på grund av den 

stora osäkerheten, för att se vilka strategier som lär lämpa sig bäst (Handlingsplan, 

2017, s. 55–56).  

 

4.2.6. Hagestad 

Hagestad som delområde utgörs av Hagestad naturreservat. Hela området är värdefullt 

ur både ett geologiskt och biologiskt synsätt. Hagestad har vackra badstränder som 

attraherar turism och ett stort rekreationsområde som är viktigt för friluftsliv 

(Handlingsplan, 2017, s. 57). Området utmärkes sig genom sin unika flora och fauna. 

Det finns ett stort dynlandskap och vegetation med 300 olika växtarter som sätter 

grunden för det rika djurliv som existerar. Hagestad var från början ett naturreservat, 

men blev på senare år ett Natura2000 område. Detta för att bevara den unika flora och 

fauna som lever där. I området finns intressanta dynlandskap som till mesta del är täckta 

av vegetation. Naturen är intressant då det tillför diverse ekosystemtjänster till området. 

Erosionen kan ha spelar en roll i att frambringa den unika natur som växterna och 

djuren lever i och även fungerat som en bidragande faktor i att bevara sanddynerna utan 

vegetation. Erosionen är påtaglig i Hagestad, vilket är tydligt genom att titta på 

vegetationslinjen som dragit sig tillbaka 8m/år mellan år 1999 och år 2010. Av den 

orsak att Hagestad är ett naturskyddsområde, får dessvärre inga åtgärder tillämpas. Till 

följd av de åtgärder som införts i Löderup strandbad, har erosionen ökat i Hagestad, då 

erosionen blir värre nedströms. Däremot, har strandfodringarna gynnat Hagestad och 

gjort att sand har tillförts också. För tillfället finns en hövd belägen vid campingen i 

Hagestad, denna hövd kan komma att behöva tas bort ifall Länsstyrelsen inte anser att 
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den är tillåten eftersom den är belägen inom naturreservatet (Handlingsplan, 2017, s. 

58-59).  

 

Åtgärderna som implementeras i Löderup strandbad kan ha lika stor inverkan på 

strandlinjen i Hagestad som klimatförändringarna har. Ifall erosionen skulle fortlöpa i 

den takt som den gjort de senaste åren, beräknas vegetationslinjen att ha dragit sig 

tillbaka med 600 meter fram till år 2100 (Handlingsplan, 2017, s. 59). Detta innebär att 

stora ytor med viktiga värden kan gå förlorade. Minskar denna yta så pass mycket som 

beräkningarna syftar till, kan viktiga ekosystem och dess tjänster förloras, då de behöver 

stora ytor för att överleva (Sweco, 2015, s. 58). Nya planer för naturreservatet påvisar 

att förvaltningsåtgärder kan komma utföras i större omfång. Viss vegetation har 

avlägsnats för att främja sanddynen (Handlingsplan, 2017, s. 59).  

 

Ystads kommun har till detta delområde valt att fokusera på en Naturlig utveckling på 

kort sikt, och en Planerad reträtt för naturmiljö på medellång och lång sikt. Med 

anledning av att Hagestad är ett naturreservat, får inga åtgärder som kan påverka eller 

skada miljön genomföras. Det är däremot betydelsefullt att utvärdera de effekter som 

genomförda åtgärder i Löderup strandbad, kan ha på Hagestad. Att ta bort hövden vid 

campingplatsen bör övervägas, då restaurering kan bli aktuellt. Även att hitta nya platser 

för reträtt av naturmiljö och kompensation kan vara lägligt att utvärdera, då de höga 

naturvärden som existerar är av intresse att skydda. En förflyttning av campingplatsen 

kan behövas ha i åtanke vid fortsatta problem med erosion (Handlingsplan, 2017, s. 60) 
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5. Analys 

Ystad är en kommun med många tillgångar. Dess tillgångar består av bebyggelse, 

infrastruktur, biologisk mångfald, ekosystem och mycket annat. Dessa tillgångar hotas 

att förstöras och i värsta fall försvinna av de stigande havsnivåerna om inte åtgärder 

tillämpas. I de sex delområden längs med kusten som uppsatsen fokuserat på, har vi sett 

att olika planer och anpassningsåtgärder tas i anspråk. De olika områdena har olika 

förutsättningar och egenskaper och planeras därför på olika vis, under olika 

tidsintervaller. För att förstå hur och varför Ystads kommun valt att planera kusten på 

detta vis, kommer dess planer att analyseras utifrån diverse faktorer. Exempelvis, vad 

Länsstyrelsen har för åsikter, hur Ystads hållbarhetsstrategi fungerar ihop med hållbar 

utveckling och även vad Campbells konflikttriangel säger om planering och 

prioriteringar inom ämnet. Denna analys kommer att besvara studiens frågeställning och 

underfrågor.  

 

Ystads kommun skriver i handlingsplanen för förvaltning och skydd av kusten att tidig 

planering och anpassning är oerhört viktigt för att en hållbar kustplanering ska kunna 

uppnås. I Swecos utredning för Ystads kommun betonas samma sak (Sweco, 2015, s. 

24). Likaså säger Länsstyrelserna, i sina vägledande dokument, att en hållbar fysisk 

utveckling, kräver att tidiga åtgärder görs innan det är för sent (Länsstyrelsen, s. 32). Att 

ta tag i de problem som kuster står inför direkt kan både spara pengar och skydda 

värden som är essentiella för vårt välmående. Den kustplanering som sker i kommunen 

kan bero på att Länsstyrelserna vägleder Sveriges alla kustkommuner att planera på 

detta sätt för att planeringen ska bli hållbar. Ystads kommun talar för att vara en 

långsiktigt hållbar kommun. Genom att de tar tag i hållbarhetsarbetet och 

kustplaneringen direkt, kan de uppfylla sin önskan enklare. Detta innebär även att de 

följer den ekologiska hållbarhetsdimensionen i och med att de kan hinna skydda de 

värden som behövs för en välmående kustlinje, såsom biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster. De förhåller sig till den ekonomiska hållbarhetsdimensionen genom 

att kostnaderna har en möjlighet att bli lägre när problemen inte hinner växa sig större. 

Och den sociala hållbarheten då människans välmående hamnar i fokus när planering 

sker för att skydda områden för rekreation, bebyggelse och diverse bostäder som 

människor behöver. I Ystads kommun har kustskyddsåtgärder börjat tillämpas och 
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planeringen för framtida sådana finns. Utifrån dess planer kring kusten kan det utläsas 

att planering på kort sikt finns, medan planeringen på medellång och lång sikt varierar. 

Detta innebär däremot inte att de inte är förberedda, det betyder heller inte att de inte tar 

tag i problemen direkt. Utan, de undersöker vad som behöver göras med tiden. Detta är 

en stor del av att planera kusten på ett hållbart vis både för idag och för framtiden, för 

att en god planering ska kunna åstadkommas.  

 

För att kommunen ska kunna nå ett stadium av hållbar utveckling, menar Campbell, 

utifrån sin konflikttriangel, att alla tre dimensionerna måste samverka (Campbell, 1996, 

s. 413). I Ystads kommuns hållbarhetsbokslut nämns det att ett arbete för att nå hållbar 

utveckling utövas och strävas efter att uppnås (Hållbarhetsbokslut, 2017, s. 4). För att nå 

hållbar utveckling utifrån alla kriterier krävs det att ett samspel sker mellan 

dimensionerna. Campbell talar om att konflikter enkelt kan uppstå inom planering då 

planerare har olika tankesätt. Ifall de olika dimensionerna prioriteras lika, vilket är 

problematiskt enligt hans modell, kan hållbar utveckling nås. En samverkan mellan 

dimensionerna talar även Länsstyrelserna om (Länsstyrelserna, 2012, s. 32). De menar 

att, för att nå en hållbar kustplanering krävs det att de olika dimensionerna prioriteras 

lika. Ifall detta inte genomförs, skapas konflikter eftersom olika synsätt på samhället 

innebär olika planeringsmetoder bland planerare (Campbell, 1996, s. 416).  

 

Ystads kommun har valt att använda diverse åtgärder vid kusten utifrån delområdenas 

egenskaper och förutsättningar. Den åtgärd som Ystads kommun fokuserat på till största 

del längs kusten som skydd är att säkerställa strandlinjen. Efter denna åtgärd är det 

vanligaste att kommunen inte valt att fastställa en metod ännu, utan istället använder 

Ystad sig av strategi ej fastlagd i handlingsplanen. Att de fokuserar på att inte fastställa 

en strategi ännu märks av i den osäkerhet som finns gällande klimatförändringarnas 

exakta påverkan på kusten. Därför, är det bättre att med tiden implementera rätt åtgärd 

utifrån rätt kunskap som erhålls med åren. Att säkerställa strandlinjen på de områden 

som Ystads kommun valt att göra, innebär att kommunen vill bevara den strandlinje 

som för tillfället existerar. Detta görs med hjälp av antingen hårda eller mjuka skydd, 

eller en kombination av de båda. Denna åtgärd innebär att de värden som finns skyddas 

och bevaras så att de stigande havsnivåerna inte ska förstöra dem. Genom att Ystads 
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kommun valt att tillämpa denna åtgärd i Ystad tätort vill de bevara de värden som finns 

där. Åtgärden skyddar ekosystemtjänster, bostadsområden, viktig infrastruktur och 

områden för rekreation (Handlingsplan, 2017, s. 25). Att Ystads kommun valt att 

skydda de värden som de nämner i handlingsplanen, innebär att de tre 

hållbarhetsdimensionerna är i fokus i Ystad tätort. De skyddar rekreationsområden som 

förhåller sig till den sociala dimensionen om människors välmående. Den ekonomiska 

dimensionen tas hänsyn till genom att bostäder och infrastruktur skyddas, då dessa kan 

vara ekonomiskt kostsamma att förlora. Kommunen förhåller sig även till den 

ekologiska hållbarhetsdimensionen genom att de väljer att skydda de ekosystemtjänster 

som är oersättliga för naturmiljön. I Löderup strandbad, Kåseberga och Nybrostrand har 

denna åtgärd också utsetts som mest lämpad. Löderup strandbad och Kåseberga har att 

säkerställa strandlinjen som åtgärd på kort sikt. Medan de senare tidsintervallen inte är 

bestämda ännu. I Nybrostrand har kommunen däremot valt att införa åtgärden 

säkerställa strandlinjen på de två senare tidsintervallerna samtidigt som de valt att inte 

fastställa en åtgärd på kort sikt. Dessa skillnader grundar sig i att delområdena har olika 

utseende och kräver olika strategier för att en hållbar kustutveckling ska kunna 

genomföras.  

 

Det är problematiskt att fokusera på de tre dimensionerna samtidigt, i och med att de har 

en förmåga att stöta bort varandra. När kommunen försöker främja alla tre dimensioner 

finns det en risk att de i själva verket inte gynnas av att alla dimensionerna likställs. Ett 

fokus på den ekonomiska dimensionen, med skydd av byggnader och infrastruktur, kan 

missgynna den ekologiska dimensionen, då ekosystem och biologisk mångfald kan 

förstöras av att ekonomin fortlöper. Ekonomin ska vara ett hjälpmedel för att nå en 

hållbar utveckling, däremot kan det även missgynna naturen då ytterligare bebyggelse 

hindrar detta faktum. Ett exempel på detta är i Ystads tätort där hamnen planeras att 

utvecklas. Det finns en risk att den ekonomiska dimensionen får ett för högt fokus, då 

bebyggelse gynnar denna dimension. Medan den ekologiska dimensionen kan hamna i 

skymundan, för att en ekonomisk vinst ibland anses viktigare än att främja naturmiljön. 

Detta är ett tydligt exempel på hur Campbell talar om konflikter i hur prioriteringar sker 

mellan dimensionerna. Konflikter skapas när planeringen, och de synsätt som finns på 

planeringen, inte värderas lika högt. Planeringen blir, som Campbell nämner, inte helt 
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och hållet hållbar i och med att det är varierande mål som prioriteras och arbetas mot 

när kustplaneringen genomförs. Konflikterna som kan uppstå inom kustplaneringen är 

de som sker mellan perspektiven och synsätten som finns kring hur planeringen 

prioriteras. De konflikter som Campbell talar om i konflikttriangeln går att skåda i 

kustplaneringen som Ystads kommun bedriver. Eftersom de tre dimensionerna inom 

hållbar utveckling består av olika åsikter, innebär det att de kan motstrida varandra. 

Konflikterna uppstår enkelt i kommunens fall, då det inte alltid går att prioritera alla tre 

dimensioner lika (Campbell, 1996, s. 415).  

 

En annan åtgärd som Ystads kommun fokuserar på inom de sex delområden som 

uppsatsen tar upp, är naturlig utveckling som främjar naturmiljön och låter denna vara 

som den är. Naturlig utveckling, som används i exempelvis Nybrostrand och Hagestad, 

innebär att områden ska låtas vara orörda och att dessa ska få utvecklas på naturlig väg 

utan diverse strategier (Handlingsplan, 2017, s. 12). Genom denna åtgärd gynnas den 

biologiska mångfalden och de ekosystem och tjänster som finns, genom att bebyggelse 

och olika skydd inte påverkar den. Här låts naturen ha sin gång. Detta kan däremot 

innebära att naturen inte heller får någon hjälp med att skyddas från 

klimatförändringarna som kan ha en negativ inverkan på de värden som existerar. Det 

får helt enkelt sköta sig självt utan mänskligt inflytande. På grund av detta kan 

konflikter uppstå, då det är svårt att ta ställning för en kommun till vad som är viktigast 

att främja. Att låta naturen påverkas av sig själv och ge plats åt havsnivåerna att stiga, 

eller att skydda de naturvärden som finns från havet och dess påverkan. Båda metoderna 

skyddar och förstör genom olika anledningar och kan därmed innebära motstridigheter 

inom kustplaneringen som utförs.  

 

En annan åtgärd som Ystads kommun talar för att använda är reträtt av naturmiljö. Även 

denna åtgärd kan skapa problematik, då olika planerare kan ha olika åsikter kring 

åtgärden (Handlingsplan, 2017, s. 12). Reträtt av naturmiljö, som planeras att tillämpas i 

Hagestad, innebär att nya platser för kompensation av tidigare platser ska hittas, så att 

viktiga värden kan återfås och på så vis skapa en god naturmiljö. Denna kompensation 

kan ses som en svårighet då tidigare områden förloras istället för att skyddas, och ny 

mark måste tas i anspråk för att kompensationen ska kunna genomföras. Denna åtgärd 
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kan däremot leda till en positiv aspekt inom Campbells konflikttriangel. Det ser vi 

genom att den ekonomiska planeraren använder ny mark, medan den ekologiska 

planeraren kan använda denna mark till att främja de naturvärden som behöver 

kompenseras. På detta vis kan planerare med skiftande synsätt arbeta tillsammans för att 

upprätthålla en god naturmiljö genom bebyggelse. Genom att arbeta på detta vis kan 

hållbar utveckling uppnås. Även inom reträtt av naturmiljö kan den rättvise planeraren 

få plats, då naturmiljö främjar människors välmående och folkhälsa.  

 

Utifrån Campbells konflikttriangel kan olika konflikter skapas när planeringen sker 

utifrån olika planerares synsätt. I triangeln finns resurskonflikten som sker mellan den 

ekonomiska och den ekologiska dimensionen och dess sätt att planera på (Campbell, 

1996, s. 417). Denna motsättning mellan de två dimensionerna kan skapa konflikter, då 

ekonomiska planerare väljer att fokusera på att exploatera och bygga, medan de 

ekologiska planerarna vill främja naturmiljön istället. På detta sätt hamnar den 

ekologiska och den ekonomiska emot varandra och kan skapa konflikter, då det handlar 

om att låta naturen vara eller att sätta en sorts prislapp på den, genom bebyggelse. I 

exempelvis Hagestad, som är ett Natura2000-område, får inte åtgärder implementeras, 

och detta kan skapa konflikter. Olika planerare anser att det är bättre att använda sig 

utav åtgärder som skyddar istället för att låta naturen ha sin gång. För att undvika att 

resurskonflikten sker, är det bättre att utvärderingar av delområdenas förutsättningar 

görs, så att rätt åtgärder kan tillämpas. Att låta planerare planera hur de själva anser 

bäst, är inte alltid det som fungerar mest, då det är vid dessa tillfällen som stora 

konflikter uppkommer. Genom att göra utvärderingar kan kusten slippa de planerare 

som endast fokuserar på en hög ekonomisk vinst, eller planerare som endast vill främja 

naturmiljöns unika charm. I Ystads fall, som tidigare nämnt, finns ett fokus på den 

ekologiska dimensionen för att bevara och gynna naturmiljön och det som är essentiellt 

liv på planeten. I kommunen kan det på detta vis uppstå konflikter, i och med att ett 

fokus redan finns, och detta ska följas, istället för att alla dimensioner ska tittas på.  

 

En annan konflikt som kan uppstå utifrån Campbells konflikttriangel är 

egendomskonflikten som grundar sig i att antingen fokusera på att exploatera eller på 

vad som är bäst för befolkningen, alltså den sociala dimensionen gentemot den 
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ekonomiska (Campbell, 1996, s. 416). I Ystads tätort, där hamnen ska utvecklas på nytt, 

kan denna konflikt uppstå. I och med detta projekt kan man fundera över hur 

kommunen väljer att planera. Tänker de på människorna och den sociala dimensionen 

eller på att skapa en hög ekonomisk vinning. Inom detta delområde kan man fundera 

kring om kommunen planerar utifrån rätt tankar och anledningar. Vill de ha ett nytt 

område vid kusten som ska fungera för hela befolkningen och som ska fungera som ett 

skydd mot stigande havsnivåer, eller vill de göra en ekonomisk vinst, kan man fråga sig.  

 

Den sista konflikten som Campbell talar för är den som skapas mellan den sociala 

dimensionen och den ekologiska. Utvecklingskonflikten uppstår när naturen inte skapas 

för alla (Campbell, 1996, s. 418). Istället kanske den är avsedd för vissa 

samhällsklasser, och detta innebär att alla inte får en del av det naturen har att erbjuda. 

Det sociala kapital som ska försöka uppnås, kan inte göra så ifall naturen inte är till för 

alla att uppleva. Det finns en risk att detta sker i Ystads tätort, då det nya 

bostadsområdet i hamnen byggs för en specifik målgrupp. Detta kan Ystads kommun 

behöva fokusera på i kustplaneringen, så att konflikter inte uppstår mellan att uppnå ett 

högt socialt kapital för alla och inte endast för den befolkning man bygger för.  

 

I vissa delområden längs Ystads kust, har kommunen valt att kombinera olika metoder 

och åtgärder för att uppnå ett positivt resultat. Detta bidrar till att kusten skyddas på ett 

mer effektivt vis, ifall utfört med korrekta åtgärder. Länsstyrelsen talar för att detta kan 

innebära att kusten skyddas mer effektivt och att bättre resultat kan uppnås, när olika 

strategier kombineras. Exempelvis, att hårda och mjuka skydd används samtidigt, eller 

att olika kustskyddsåtgärder används på under samma tidsintervall (Länsstyrelserna, 

2012, s. 20). På detta sätt kan Ystads kommun nå sitt mål om en långsiktigt hållbar 

kustplanering. Genom att sammanlänka olika åtgärder kan de främja de olika 

hållbarhetsdimensionerna. En åtgärd må vara mer inriktad på att främja den ekologiska 

dimensionen, exempelvis naturlig utveckling. En annan kan å andra sidan fokusera på 

den ekonomiska dimensionen, vilket innebär att cirkeln enklare sluts gällande hållbar 

utveckling. Ifall kustskyddsåtgärderna kombineras för att uppnå maximalt resultat, så 

finns det en chans att kommunen når en hållbar kustplanering, både för idag och för 

framtiden.  
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Hur prioriteringen mellan de olika dimensionerna ser ut märks av genom de val av 

åtgärder som Ystads kommun gjort, och det som fått kommunen att göra dessa val. I 

handlingsplanen för förvaltning och skydd av kusten kan det utläsas att naturen är det 

största fokus som kommunen har. De vill skydda de värden som är viktiga ur en 

ekologisk synpunkt. Även inom kommunens hållbarhetsbokslut nämns det att naturen 

och dess miljö är centrum för ett hållbart samhälle. med hjälp av de andra 

dimensionerna ska ett hållbart samhälle uppnås, däremot är dessa endast hjälpmedel för 

att nå detta stadium av hållbarhet. Ystads kommun menar att naturmiljön är det hållbara 

samhällets mittpunkt (Hållbarhetsbokslut, 2017, s. 4). Den ekologiska dimensionen gör 

det möjligt för samhället att vara både ekonomiskt och socialt hållbart. Ystads kommun 

menar därför att naturen ska vara i blickfånget för att en hållbar utveckling ska 

åstadkommas. Däremot så spelar den ekonomiska och den sociala dimensionen en 

viktig roll i detta arbete. Kommunen månar om invånarnas välmående, rekreation, 

bostäder, för att dessa bidrar till en god folkhälsa som i sin tur gynnar Ystads kommun. 

Genom att bedriva en kustplanering som berör den sociala dimensionen, blir det enklare 

att främja en hållbar utveckling. Den ekonomiska dimensionen berörs i handlingsplanen 

då bostäder och infrastruktur behöver skyddas och är för kostsamma för att gå förlorade. 

Det omnämns även i de fall där tidig planering är ett måste, för att åtgärder blir mer 

ekonomiskt kostnadskrävande på sikt när problemen växt sig större. Vidare nämns det 

även när olika åtgärder är för dyra för att tillämpa. Då väljer kommunen att titta vidare 

på andra alternativ, vilket kan förstås, då de dyraste alternativen inte alltid är de bästa. 

Det är positivt att Ystads kommun väljer att utforska olika alternativ när det kommer till 

vilka strategier som ska implementeras, för att bästa resultat ska uppnås. När kommunen 

väljer att prioritera mellan hållbarhetsdimensionerna skapas de konflikter som Campbell 

resonerar kring. Konflikterna kan skapa motstridigheter och på detta vis innebära att 

kustplaneringen inte utförs på rätt vis. För att en god planering ska uppnås, krävs det att 

Ystads kommun planerar utifrån en avvägning av olika hållbarhetsmål. Att skydda, 

förvalta och anpassa kusten så att den bidrar till det hållbara samhälle som kommunen 

söker efter att uppnå. 
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6. Slutsatser 

Ystads kommuns kustplanering ser ut på olika vis längs med kustremsan. Kommunens 

delområden innefattar diverse förutsättningar och premisser, och innebär således att 

planeringen skiljer sig från område till område. Kusten planeras, till följd av detta, på 

olika vis utifrån varje specifikt områdes egenskaper. Kommunen får vägledning från 

Länsstyrelsen gällande kustplanering vid stigande havsnivåer och dessa råd tas i 

beaktning när planeringen för kommunen genomförs. Den vanligaste 

kustskyddsåtgärden som Ystads kommun valt att tillämpa är att säkerställa strandlinjen 

för att skydda de värden och faktorer som finns såväl på som bakom strandlinjen. I 

Ystads kommun finns viktiga värden som, genom diverse anpassningsåtgärder, ska 

skyddas eller utformas så att de kan stå emot klimatförändringarna som hotar att 

förstöra dessa. I vissa fall inom kommunen behöver inga åtgärder tas, då en naturlig 

utveckling är det som behövs för att dessa viktiga element ska förbli välmående. I vissa 

delområden och inom vissa tidsintervaller längs kusten har åtgärder inte kunnat 

implementeras, då osäkerheten är för stor för att veta hur planeringen ska se ut. Av 

denna orsak har Ystads kommun valt att lämna planeringen öppen, för att i framtiden 

kunna applicera rätt åtgärd när tillräcklig kunskap finns.  

 

Inom all planering kan konflikter uppstå, och detta ser vi genom att använda Campbells 

konflikttriangel när vi tittar på Ystads kommuns fall. De tre konflikterna som Campbell 

presenterar kan alla ske, i och med att all planering är partisk och sker utifrån varje 

planerares synsätt. Det som Ystads kommun behöver göra för att lösa denna 

problematik, är att fokusera på vad som är bäst för kommunen. De behöver främja de 

faktorer som innebär att kommunen skyddas och utvecklas på ett vis som undviker 

konflikter till största mån. Detta kan göras genom att undersökningar och analyser av 

områdena genomförs, så att de konflikter som kan komma att uppstå undviks. På detta 

vis, kommer de värden som är viktiga för kommunen längs kusten att främjas på bästa 

vis.  

 

Hållbarhetsarbetet i Ystads kommun är aktuellt inom dess kustplanering. Kommunen 

försöker att förhålla sig till alla tre dimensioner i sina planer och dokument. Den 

ekologiska hållbarhetsdimensionen får däremot märkbart störst fokus, då kommunen 
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anser att naturmiljön är centrum för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Denna 

dimension prioriteras, till följd av detta, väldigt högt i både hållbarhetsbokslutet och 

handlingsplanen, då kommunen bedömer den ekologiska som essentiell för att de andra 

dimensionerna ska kunna existera. När planeringen görs, finns det en risk att konflikter 

uppkommer, då olika synsätt innebär divergerande planeringsmetoder. Konflikterna kan 

uppstå inom kustplaneringen, då planeringen har en risk att inte förhållas jämnt mellan 

alla tre hållbarhetsdimensioner. Detta kan hindra kommunen från att uppnå en hållbar 

utveckling. För att Ystads kommun ska nå en hållbar utveckling krävs det ett gediget 

arbete inom kustplaneringen. Detta innebär välanpassade kustskyddsåtgärder och en 

förhållning till alla tre dimensioner, så att konflikter inte uppstår och rätt prioriteringar 

görs.  
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