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Bakgrund
Denna rapport presenterar 2020 års verksamhet inom det gemensamma vetenskapliga rådet mellan 
Stockholms stad och KTH. Rapportens syfte är att sammanfatta rådets arbete och resultat under 2020, 
samt resultat, strategiska diskussioner och insikter. Dessa kan nu tas vidare av berörda parter. 

1 Detta är inga nyheter för stadsplanerare. Staden har sedan länge varit ett komplext fält med många rörliga delar. Inom forskning-
en började man på engelska kalla dessa problem ”wicked problems”, som kanske bäst översätts som ”vilda problem” i kontrast till 
”tama problem.”  Vetenskapen inklusive ingenjörsvetenskaperna har traditionellt fokuserat på tama problem som kan definieras och 
fångas in under ett teoretiskt ramverk, där man med experiment eller fältundersökningar kan bygga en databas för att fatta beslut 
(t ex ”hur skapar man ett säkert sätt att flyga på?”). Vilda problem kan inte fångas in av ett ramverk, sträcker sig över flera fält och disci-
pliner, och kan inte enkelt utvärderas. Det gör att strategiska diskussioner liksom de rådet försöker bygga blir viktiga. (För en diskus-
sion, se den klassiska artikeln av Horst Rittel och Melvin Webber från 1973 i tidskriften Policy Science, nummer 4, sidorna 155–169, med 
titeln ”Dilemmas in a General Theory of Planning”).
2 Utlåtanden från aktivitet 2 lämnas ut vid förfrågning av rådets presidie.

Det vetenskapliga rådet etablerades 2020, och är en del 
av det strategiska partnerskapet mellan Stockholms stad 
och KTH. Rådet syftar till att vara ett forum där stadens 
ledning och tjänstepersoner i interaktiva former kan till
godogöra sig kompetensen hos ledande forskare inom 
stadens verksamhetsområden.

En övergripande utmaning för Stockholms stad är att ha 
bra underlag för strategiska beslut som rör flera sektorer, 
aktörs grupper och nivåer. Under 2020 fastställde Stock
holms stad en Klimathandlingsplan 2020–2023, och denna 
blev utgångspunkten för rådets verksamhet 2020. 

Transport och mobilitet i det fossilfria samhället är en 
 komplex utmaning som kräver systemförståelse. De KTH 
forskare som medverkar i rådet har haft till uppgift att sätta 
de specifika utmaningarna som Stockholms stad står inför i 
ett större sammanhang – i relation till längre  tidsperspektiv, 
större skalor och andra sektorer som är relevanta för 
stadens framtida utveckling. KTH har en stark forsknings
profil inom området. Temat under 2020 beslutades av dessa 
skäl vara fossilfri och tillgänglig transport och mobilitet. 

Rapporten beskriver de insikter som gjorts på detta tema, 
och rådets potential som brygga mellan forskning och prak
tik. Här var valet av temat viktigt för att kunna uppfylla de 
mål som satts upp för rådet. Temat behövde vara  tillräckligt 
mångfacetterat och ha olika perspektiv och målbilder. I 
den meningen var temat om hållbar, tillgänglig och rättvis 
transport och mobilitet väl valt. Många grupper 
berörs av att transportsektorn ska ställas om i staden. Och 
det är ibland svårt att skapa en solid, vetenskaplig och evi
densbaserad bas för att ta beslut.  Snarare påverkar moraliska, 
etiska och politiska diskussioner vilka alternativ som väljs.1

Rådets verksamhet har inriktats mot utforskande samtal om 
stadens framtida utmaningar inom klimatområdet. Fokus 
har legat på långsiktiga frågor på en övergripande nivå, för 
att ge en bild av hur långt forskningen kommit inom området 
samt visa vilka innovativa möjligheter som finns. Fram
tida hot, utmaningar och möjligheter har diskuterats och 
presenterats från respektive organisations horisont. Utifrån 
detta har nya områden för fortsatt och fördjupat samarbete 
identifierats. 

Denna rapport fångar inte upp alla detaljer och nyanser av 
de bidrag som gjorts, för det krävs mer tid och utrymme. 
Men för den intresserade är det viktigt att också i sin helhet 
läsa de utlåtanden som skrevs av individuella forskare 
 under aktivitet 2.2 Dessa innehåller kompletterande delar 
som den kollektiva mötesprocessen inte lyckats fånga (för 
exempel, se vår avslutande reflek tion). Vi vill också under
stryka att rådets huvudsakliga resul tat inte ligger i denna 
rapport utan i de möten, aktiviteter och relationer som 
rådet har bidragit till att skapa. Det är till sist alla de som 
bidragit och deltagit som har möjligheten och ansvaret att 
agera utifrån de insikter som rådsprocessen har lyft fram. 
Dessa insikter ägs eller förstås inte endast av den ene eller 
andra parten, staden eller KTH, utan har snarare möjlig
gjorts genom de  diskussioner som rådet lagt grunden till. I 
rapporten redovisas en översikt av de aktiviteter som rådets 
presidium organiserade, ett urval av resultat från dessa 
samt vår avslutande reflektion.

Rådet får sina uppdrag från en gemensam styrgrupp med 
representanter från Stockholms stad och KTH. Det ope
rativa arbetet utförs av ett presidium som under 2020 har 
utgjorts av Sofie Pandis Iveroth (Stockholms stad), Henrik 
Ernstson och Sara  Borgström (KTH).
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Milstolpar år 2020
Tidslinjen nedan sammanfattar arbetsprocessen 
inom  Vetenskapligt råd under 2020.

Det vetenskapliga rådet är en del i staden innovationssystem 
och etablerades år 2020 inom ramen för det strategiska 
partnerskapet mellan Stockholms stad och KTH. Rådet syftar 
till att vara ett forum där stadens ledning och verksamheter 
kan tillgodogöra sig kompetensen hos ledande forskare inom 
stadens verksamhetsområden. Detta med målsättningen 
att stärka stadens förändringskapacitet med stöd av KTH:s 
kunskap och forskning. Utgångspunkt för rådets verksamhet 
under år 2020 har varit stadens vision, miljöprogram och 
klimatstrategi.

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Förankring av årets 
tema Fossilfri och 

tillgänglig transport
och mobilitet. 

Beslut fa�as av 
styrgrupp om a� 

fokusera arbetet på 
hållbar och järnställd 

transport och mobilitet.

Inbjudan till 
vetenskapligt råd 
skickas till forskare 

och tjänste-
personer.

Aktivitet 2
Bearbetning av insamlat forsknings-

underlag genomförs av presidiet.

Aktivitet 1
Insamling av utlåtande med

fokus på hållbar och jämställd 
transport och mobilitet. 

Aktivitet 3
Den 8 oktober genomförs rådets 

första möte med forskare och 
tjänstepersoner. Där diskussioner 
förs kring utmaningar och möjlig-

heter, med utgångspunkt från 
temaområdena.

Aktivitet 4
Rådsmöte 2 genomförs 
med fokus på a� hi�a 
konkreta förslag på de 

utmaningar som 
tidigare ringats in.

Underlag från första 
rådsmötet

bearbetas i samband 
med planering för 

rådsmöte 2. 

Förberedelse inför rådsmöten 
inleds, med utgångspunkt från 

temaområden inringade i 
Aktvitet 1 och Aktivitet 2, 

Drivmedel, Rådighet, Samhälls-
planering och Holistiskt 

perspektiv. 

Arbetet inom Veten-
skapligt råd inleds. 
Presidiet för rådet 

formeras inom ramen 
för Stockholms stads 

partneravtal med KTH.
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Rådets aktiviteter år 2020
Rådets verksamhet under år 2020 har formats kring fyra aktiviteter som samordnas av presidiet.

Aktivitet 1:
Insamling av 
forskares  utlåtanden

Aktivitet 2:
Bearbetning 
av ut låtanden

Aktivitet 3:
Digitalt råds möte 1, 
heldag 8 oktober

Aktivitet 4:
Digitalt rådsmöte 2, 
halvdag 7 december

I slutet av 2020 adderades en femte aktivitet avseende reflektion och rapportering.

Insamling av forskarnas utlåtanden
I maj 2020 genomfördes rådets första aktivitet där 24 inbjudna 
forskare inbjöds att komma in med utlåtanden om stadens 
Klimathandlingsplan 2020–2023, utifrån sina respektive 
forskningsämnen och perspektiv. Presidiet fick in åtta 
mycket insiktsfulla utlåtanden som lyfte olika perspektiv, 
från det mer tekniska kring till exempel Klimathandlings
planens fokus på bränsleskifte, till frågor kring varför inte 
flygresor eller det miljömässiga fotavtrycket inkluderats 
som utgångspunkt. Följande teman identifierades: Driv
medel, Samverkan, Systemgräns, Incitament och styrmedel, 
Ny teknik för att minska behovet av transporter, Stadspla
nering, Holistiskt perspektiv och Kombinera miljömässiga/ 
sociala och ekonomiska hållbarhetsmål. Utlåtandena delgavs 
ansvariga tjänstepersoner inom Stockholms stad med ansvar 
för stadens Klimathandlingsplan i syfte att få inspel i rådets 
fortsatta arbete.

Bearbetning och fördjupning 
av utlåtanden
Två forskare anlitades för att bearbeta utlåtandena, föreslå 
vilka huvudteman som rådsmötet skulle kunna fokusera 
på samt göra en kunskapssammanställning kring dessa 
teman. Deras sammanställning resulterade i fyra teman 
som rådets arbete utgått ifrån: Drivmedel, Rådighet, Sam-
hällsplanering och Holistiskt perspektiv. Det första temat 

– drivmedel – är centralt i Klimathandlingsplanen, medan 
övriga temaområdena ringats in för att stärka klimatarbetet 
framåt i ett bredare perspektiv. En mera utförlig presentation 
av temana finns på sidan 11.

Ett digitalt första rådsmöte
Rådets första möte var en heldag som genomfördes helt 
digitalt på grund av rådande smittskyddsrestriktioner. I råds
mötet deltog 13 forskare från skolor på KTH och 22 repre
sentanter från olika delar av Stockholms stads orga nisation. 
Mötet inleddes med en presentation av kunskapsläget inom 
de fyra temana av KTH:s forskare. Därefter engagerades 
deltagarna i gruppdiskussioner. Varje grupp bestod av 
forskare samt representanter från staden. Diskussionerna 
handlade bland annat om vilka underlag och vilken kunskap 
som finns respektive saknas idag för att kunna föra strate
giska diskussioner och ta beslut inom varje tema.

Grupperna fick också i uppdrag att identifiera nätverk och 
forum som de ingår i, eller känner till, i relation till respek
tive tema. Rådsmötets deltagare fick sedan reflektera kring 
lämpliga startpunkter för att hantera utmaningar inom 
respektive tema, och vad som bör förändras i nuvarande 
arbetssätt. Efter mötet sammanfattade och bearbetade 
presidiet dokumentation från diskussionerna med fokus på 
identifierade utmaningar.
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Några röster från första rådsmötet

Det är viktigt med en dialog mellan 
staden och forskare, och den måste 
vara långsiktig. Vi kan inte förvänta 
oss att få alla svar vid ett tillfälle.

Bra att få bygga ett större 
 kontaktnät mellan KTH och 
staden, så att det inte är bara 
någon enstaka inblandad från 
varje håll.

Jag fick en bättre bild av de 
frågor som Stockholms stad 
brottas med.

Viktigt att förstå allas  perspektiv. 
Att diskutera över gränserna är 
mycket nyttigt och givande.

Sådana här samtal är bra att ha  regelbundet. 
Det gör det lättare för oss forskare att veta 
vilka frågor staden vill ha undersökta i ett 
tidigt skede, när det fortfarande finns tid och 
möjlighet för forskning att bidra.

Alla ser mervärdet med 
sådana här möten. Bra med 
en breddad  diskussion om 
forskning och praktik.

Bra med tvärfunktionellt  forum 
med både tjänstemän och 
 forskare som kan peka ut  ”luckor” 
och möjligheter att gå vidare med.
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Andra rådsmötet
Utifrån utvärderingen från första rådsmötet beslutades 
att vid det andra mötet konkretisera diskussionerna kring 
prioritering av utmaningar och målkonflikter kopplade till 
detta, behov av organisationsförändringar samt möjlighet 
att skala upp vissa existerande initiativ.

Utgångspunkten för mötet var de utmaningar och möjliga 
åtgärder som identifierades under det första rådsmötet, 
där första uppdraget var att koppla ihop utmaningar med 
åtgärder utifrån de olika temana. Nästa steg var nu att för
djupa de förslagna åtgärderna – vilken möjlig effekt har de, 
vilken är effektens långsiktighet, och vilka aktörer behöver 
samarbeta.

Uppföljning och utvärdering 
– om rådets mervärde
En central diskussionspunkt under rådets arbete år 2020 
har varit samverkan. Samverkan kännetecknar de flesta 
diskussioner om hållbar utveckling eftersom frågorna är 
komplexa, flerskaliga, och sektorsövergripande.  Samverkan 
är också rådets kärnuppdrag – att underlätta kontakt och 
utbyte av kunskap och erfarenheter mellan akademi, forsk
ning och tjänstepersoner som arbetar med stadens mång
facetterade uppdrag och övergripande målsättningar. Det 
innebär att personer från två, på många sätt mycket olika 
organisationer, ska sammanföras i diskussioner som är 
relevanta för båda parter. För detta arbete krävs kompeten
ser utöver ämneskunskaper – till exempel i processdesign, 
samverkansledning och dialog. Det krävs också kontinu
erlig kommunikation och förankring i den egna organisa
tionen, och en lyhördhet för förändringar eftersom de 
utmaningar som tas upp i rådet är dagsaktuella. Rådet har 
visat sig ha en viktig funktion genom att vara en arena där 
komplexa utmaningar kan belysas och diskuteras, bortom 
specifika projekt, uppdrag och policyprocesser.

Vad är då mervärdet av rådet i relation till alla andra format 
för samverkan mellan Stockholm stad och KTH? Flera 
råds deltagare har uttryckt att mervärdet med rådet är att 
det kompletterar forskningsprojekt, utredningsuppdrag 
och kortare samarrangemang genom att man samlas kring 
 frågeställningar och utmaningar utan krav på prestation. 
Detta möjliggör att samtalen kan ha fler perspektiv, få tid 
att utvecklas och fördjupas, och inte styras lika hårt av 
specifika agendor. Arenor som denna saknas ofta idag. 
Rådet bidrar dessutom till att KTH:s forskare får möjlighet 
att ta del av de utmaningar som tjänstepersoner inom lokal 
offentlig sektor står inför eller ser framför sig, och de kan 
integrera denna förståelse i sin forskning så att samhälls
relevansen för forskningen ökar. Mervärdet för stadens 
tjänstepersoner har uttryckts i termer av: möjlighet att ta 
del av pågående forskning, se den egna verksamheten i ett 
större perspektiv, och kunna diskutera frågor på ett annat 
sätt än inom den egna organisationen.

Återgivande av rådets aktiviteter 
I följande avsnitt redovisas en sammanfattning av de dis
kussioner som ägde rum vid rådsmötena. Utgångs punkten 
var förverkligandet av  Klimathandlingsplan 2020–2023. 
Vid råds mötena deltog forskare från flera skolor på KTH 
och tjänste  personer från olika delar av Stockholms stads 
organisation.

De sammanställda förslagen utgör en bruttolista att arbeta 
vidare med. Förslagen kommer från separata diskussions
grupper och grundar sig alltså inte i någon form av konsen
sus rådsdeltagarna emellan. Förslagen har inte analyserats 
utifrån exempelvis genomförbarhet eller kostnader.
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Tema B – Rådighet
I utlåtandena togs rådighet upp i flera 
sammanhang, som ett hinder för Stock-
holms stad att nå klimat målen.  Utlåtandena pekade på 
behovet att se över hur rådigheten ser ut i de enskilda 
fallen, i syfte att få bort hindren att nå uppsatta klimat-
mål. Kring vad och hur (utifrån mandat, ansvar och 
befintliga strukturer) kan en kommun agera tillsammans 
med andra för att få samsyn kring utvecklingen?

Tema A – Drivmedel
Det framgick av forskarnas utlåtanden att 
drivmedels byte ska stå för huvuddelen av 
minskningen av kol dioxid  utsläpp, utifrån Stock-
holms stads Klimathandlingsplan 2020–2023. Fokus 
ligger på ökad användning av biodrivmedel på kort sikt 
och elektrifiering på lång sikt. Detta ska leda till minskad 
klimat påverkan från transporter i staden. Samtidigt är 
detta det område som staden har minst rådighet över, 
och det finns en risk att den förväntade effekten inte 
uppnås. Det var därför enligt forskarna  intressant att i 
rådet diskutera om drivmedelsbyte antas kunna imple-
menteras enligt planen, och vilka hinder och frågor som 
behöver belysas.

Tema C – Samhällsplanering
I forskarnas utlåtanden var ämnet samhälls-
planering det som togs upp flest gånger; 
rumslig utformning, parkeringspolicy, trafik-
planering, regional samverkan, förutsätt-
ningar för cyklism, laddningsinfrastruktur, och styrning 
av trafikflöden. Behovet av utvecklade styr medel, 
incitament och teknik har också lyfts. En viktig fråga 
som forskarna lyfte var: Hur kan samhälls planering bidra 
till klimatarbetet?

Tema D – Holistiskt perspektiv
Forskargruppens utlåtanden tog upp olika 
aspekter som fram manar ett holistiskt 
perspektiv, med såväl möjlig heter som 
 begränsningar. Utifrån detta föreslog 
forskarna att följande lyftes för diskussion: 

1  Förändringar i samhället för att minska de tran sport-
behov som inte direkt ingår i transportsektorn. Detta 
kräver samverkan och en breddning av aktörer som 
traditionellt sett inte ingår i transportsektorn.

2  Beteendeförändring med målet att minska olika 
 akti viteters beroende av energislukande transporter. 

3  Vikten av att kombinera och integrera miljömässiga, 
sociala och ekonomiska aspekter i en hållbar stads-
utveckling. Detta inkluderar hälsa, rättvisa och jäm-
likhet som viktiga aspekter för social hållbarhet.

Återgivande av  
rådets aktiviteter
I detta avsnitt beskrivs resultaten av rådets arbete. Nedan redogörs för de fyra teman som framkom 
ur aktivitet 1 och 2. Från sidan 12 återges en sammanfattning av rådsdiskussionerna i aktivitet 3 och 4.

Teman 
i rådet
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Tema A 
Drivmedel
Stadens insatser för att nå sina miljö och klimatmål utgår från  Stockholms stads 
miljöprogram 2020–2023 och Klimathandlings planen 2020–2023 – för ett fossilfritt 
och klimatpositivt  Stockholm 2040. Där står att det är i huvudsak drivmedelsbyten som 
ska minska kol dioxidutsläppen i  Stockholm. Utifrån planen är det ökad användning av 
bio driv medel på kort sikt, och elektrifiering på längre sikt, som ska leda till minskad 
klimatpåverkan från transporter i staden. Samtidigt är detta det område som staden 
har minst rådighet över, och det finns en risk att den väntade effekten inte uppnås. Ett 
av diskussionsämnena för det vetenskapliga rådet var därför hur driv medelsbyte kan 
genomföras både vad gäller strukturer och processer.

Från rådets diskussion
I diskussionerna mellan tjänstepersoner och forskare identifierades följande utmaningar 
med koppling till temat:

A   Drivmedelsfrågan är  komplex.

B   Alla drivmedel kräver sin egen infrastruktur och sina egna tekniska 
 lösningar när det  gäller exempelvis tekniska drivmotorer (bensindrivna 
förbränningsmotorer, el-, hybrid- och biogasmotorer med mera).

C   Marknaden för drivmedel och fordon påverkas av flera aktörer, 
nationellt och internationellt.

D   Alla drivmedel kan ifrågasättas. 
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Drivmedelsfrågan är komplex 
Vid diskussionerna framkom att drivmedelsfrågan är komplex. Många aktörer ser att 
breda och kraftfulla åtgärder krävs för att fasa ut fossilbränslen från drivmedelsmark
naden. I detta ligger utmaningen att minska transporter av varor och gods i en växande 
stad och samtidigt hantera klimatutsläppen kopplade till fritidsresande. 

Rådsdeltagare diskuterade möjligheten att en parlamentarisk utredning kring sam-
hällsplaneringens möjligheter tillsätts för att bidra till utsläppsminskning. Här menade 
man att det är önskvärt att nationella företrädare initierar utredningen, som sedan leds 
av regionala och lokala aktörer. Universitet och högskolor ses som centrala aktörer i 
genomförandet, och näringslivsaktörer och medborgare bör ingå i en referensgrupp. 
Det föreslogs också att en tydlig prioriteringsordning tas fram på nationell nivå för att 
analysera hur landets resurser bäst utnyttjas nu och i framtiden, och man ser att detta 
arbete kan initieras inom akademin. 

För Stockholms stads interna arbete diskuterades att frågan om minimering av massa1- 
och godstransporter bör ges utrymme. När staden växer bör platser för recirkulation 
skapas. Onödiga transporter av massa bör minimeras. Vid planarbetet bör staden 
möjliggöra för recirkulation och tillfälliga lagringsplatser för massa. Staden har delvis 
rådighet över masshanteringen men är också beroende av uttolkning av regelverk. 

1 Massor kan vara rivningsmassor, bergmassor från sprängning vid nyexploatering och/eller 
avfallsmassor.

A

13Vetenskapligt råd – ett samarbete mellan Stockholms stad och KTH  |  ÅRSRAPPORT 2020

TEMA A – Drivmedel



När det gäller godstransporter betonade rådsdeltagare att bygglogistikplatser krävs för 
att minimera transporterna. Det är lönsamt för alla projekt där mer än 1000 lägenheter 
byggs, men det kräver aktörer för samordning och hantering av långa och tunga fordon. 

Det föreslogs att Stockholms stad vidareutvecklar kravställning och uppföljning av 
krav på fossilbränslefria drivmedel. I stadens upphandlingar av transporter, till exempel 
upphämtning av avfall, kan staden vidareutveckla sina krav så att dessa styr mot fossil
fria bränslen. Ett gott exempel är miljötransporter vid livsmedelsupphandling. Klimat
påverkan behöver ges ett ökat fokus i förhållande till kostnadseffektivitet. Utifrån detta 
kan staden ställa ytterligarekrav i sina avtal avseende exempelvis bränslestationer, där 
tillstånd och markupplåtelse kan understödja fossilbränslefria drivmedel. En möjlighet 
kan vara att sopbilar får tanka på publika stationer för att öppna upp marknaden. 

Slutligen föreslogs att Stockholms stad i samarbete med Stockholmsregionen bör ut
veckla knutpunkter för intermodala resor. Detta med fokus på samordning av transpor
ter och resor, samt ökat resande med kollektivtrafik, cykel och gång. Här kan utvecklad 
infrastruktur och plats för bilpoolsbilar och elbilar skapas inom rådigheten för stadens 
uppdrag. Staden bör i detta vara initiativtagare och facilitator i utveckling av affärs
modeller för delning av fordon och arbetshubbar, vilka minskar transporter. Initiativ 
bör även tas av staden i det breda samtalet kring hållbar mobilitet och transport samt 
tillgängliggörandet av nya bränslen. För minskat resande kopplat till arbete och fritids
sysselsättning diskuterades att staden faciliterar en utbyggd bredbandsinfrastruktur. 
Pandemin har visat på brister i den digitala infrastrukturen och dessa bör åtgärdas för 
att minska klimatutsläppen långsiktigt. Slutligen föreslogs att insatser och information 
om hur medborgarna kan resa klimatsmart borde utökas.

Alla klimatsmarta drivmedel kräver sin egen 
infrastruktur och teknikutveckling 
I rådsdiskussionerna konstaterades att frågan om val av framtida drivmedel  kompli ce ras 
av att varje drivmedel kräver sin egen infrastruktur för distribution, och sina egna 
tekniska lösningar för tekniska drivmotorer (till exempel bensindrivna förbrännings
motorer, el, hybrid och biogasmotorer). Något som är kostnadsdrivande, för såväl 
fordonsindustrin som infrastrukturaktörer, och som ställer krav på att välja en väg 
framåt istället för flera.

Vid rådsmötena identifierades behov av att utveckla en samverkansmodell med sikte 
på minskade klimatutsläpp för att underlätta arbetet över gränserna mellan offentliga 
aktörer (nationellt, regionalt och lokalt), drivmedelsleverantörer (av fossila bränslen, el 
och biodrivmedel), fordonstillverkare, kollektivtrafik och  bilpoolföretag. Denna modell 
kan utvecklas i ett samarbete mellan staden, akademin och andra  aktörer. Rådsdeltaga
re föreslog även en utredning om vilka transportval som är bäst ur ett klimatperspektiv. 
Ett arbete som kan initieras lokalt, men som behöver göras på såväl nationell, regional 
och lokal nivå. Samordning av väg, vatten, järnvägs, och drönarstransporter behöver 
också prioriteras.

B

14 ÅRSRAPPORT 2020  |  Vetenskapligt råd – ett samarbete mellan Stockholms stad och KTH

TEMA A – Drivmedel



Stockholms stad föreslogs verka för konvertering av existerade bränslestationer. Några av 
rådsdeltagarna menade att drivmedelsstationer bör ha olika  alternativa drivmedel efter
som detta är det mest troliga scenariot framåt. Man ser också att staden behöver verka för 
lokal anpassning av satsningar på alternativa drivmedel för att under stödja lokala pro du   
center av drivmedel såsom biogas. Detta kan exempelvis göras i testbäddsformat, men där 
efter behövs stöd i ett eventuellt uppskalningsskede. Slut ligen behöver staden i  samarbete med 
akademin genomföra kontinuerlig omvärlds bevakning inom området framtidens drivmedel.

Marknaden för drivmedel och fordon påverkas av flera 
 aktörer, nationellt och internationellt 
I rådsdiskussionerna konstaterades att drivmedelsfrågan är en nationell såväl som inter
nationell angelägenhet, och påverkas av lagstiftning och ekonomiska styrmedel beslutade 
på olika nivåer. Rådighetsfrågan är central för stadens möjlighet att påverka Sveriges och 
EUs vägval av skattereduktioner/befrielser, forskningsmedel och författning av nya/revi
derade lagar. Det är viktigt att en balans finns mellan det internationella stödet för eldrift 
och den positiva synen på biodrivmedel på nationell nivå i Sverige. 

Vid rådsmötena identifierade deltagare ett behov av att visa vilka förändringar som 
krävs i lagstiftning och regelverk, och att detta är något som universitet och högskolor 
kan vara drivande i, men i samråd med andra aktörer lokalt, regional och nationellt. Det 
föreslogs även att Stockholms stad kan verka för att EUdirektiv tillåter olika regler och 
nivåer utifrån lokala förutsättningar, till exempel genom att inte begränsa uttag ur åker 
och skog för biodrivmedelsproduktion i Sverige. Staden bör agera utifrån riktlinjer från 
regeringen, som bör vara huvudansvarig och understödd av SKR (Sveriges  kommuner 
och regioner), Eurocities med flera. Akademin bör bistå i att ta fram underlag för till
gänglighet och tekniker med mera.

Stockholms stad föreslås verka för stärkt nationell samverkan inom drivmedels frågor 
med exempelvis Göteborg, Malmö och övriga Klimatkommuner. Aktörer med rele
vanta mandat såväl som aktörer med hög specialistkunskap inom drivmedel inklude
ras. Man ser också behov av att växla upp engagemanget i europeiska infrastruktur-, 
demonstrations- och forskningsprojekt. Detta arbete bör ledas av staden med stöd av 
akademi och andra städer i Sverige och Europa. Slutligen föreslås att effekter av miljö-
zoner och/eller differentierad trängselskatt utreds. 

Alla klimatsmarta drivmedel ifrågasätts 
Vid rådsmötena diskuterades följande om olika typer av drivmedel. 

Räcker biodrivmedlen i väntan på elektrifiering? För Sverige som helhet ska produktio
nen av biodrivmedel täckas av rester från skogsbruk enligt IVL, Svenska Miljöinstitu
tet. Men alla anläggningar som kan producera biodrivmedel är viktiga, stora som små, 
eftersom biodrivmedel som produceras av restprodukter från skogsindustrin, primärt 
biodiesel, inte räcker nationellt. I detta sammanhang lyftes även frågan om biologisk 
mångfald och hållbart skogsbruk har tagits med i analysen kring biodrivmedel från 
skogsindustrins rester? Hänsyn behöver också tas till att vissa biodrivmedel släpper ut 
partiklar vid förbränning liksom fossilbränslen såsom till exempel diesel. 

D
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Biogasen och etanolen – vad hände med dessa satsningar? Det kostar att bygga upp in
frastruktur för distribution av biogas, och eftersom antalet biogasdrivna bilar varit lågt 
har det initialt varit främst bussar och taxibilar som drivit på marknaden för biogas som 
drivmedel. Men detta har förändrats sedan bussar börjat elektrifieras, och infrastruktu
ren för biogas kan därför behöva andra typer av stöd. 

Elens utmaningar. Elektrifieringen tar tid eftersom utbyggnaden av infrastruktur för el
distribution är både investeringstung och tidskrävande. Elbilarnas säkerhet ifrågasätts, 
och även produktionen och gruvbrytningen av metaller till elbilarnas batterier. Ibland 
råder kapacitetsbrist på el såväl lokalt som nationellt, vilket är en utmaning. Frågor som 
väcks är var elen behövs bäst vid olika tillfällen på dygnet samt möjlig vidareutveckling 
för att optimera distributionsleden. 

Vätgas; finns framtiden där? Vätgas ligger långt fram i tidshorisonten, både på fordons 
och distributionssidan. Internationellt drivs dock vätgasarbetet på, och i Sverige finns 
kommuner som testar soldrivna vätgasmackar. Kan staden göra något liknande?

Deltagare vid rådsmötena föreslog att Stockholms stad i samarbete med KTH och andra 
aktörer, kan ge inspel till Miljödepartementets utredning;  ”Utfasning av  fossila driv
medel och förbud mot försäljning av nya bensin och dieseldrivna  bilar” (Dir. 2019:106). 
Kontexten föreslås vara internationell eftersom det finns fördelar med att arbeta på 
liknande sätt i vissa delar i Europa. 

Behov identifierades av en kunskapssammanställning om fördelar och nackdelar med 
olika drivmedel för spridning och kampanjer i det fortsatta arbetet med drivmedels
bytet. Troligtvis kommer alla drivmedel att behövas, så det finns egentligen  ingen risk att 
satsa på oanvändbar infrastruktur/drivmedel. En sammanställning bör göras av Natur
vårdverket, Trafikverket och Energimyndigheten med stöd av kommuner. SKR skulle 
kunna fungera som stöd, och akademin ta fram nödvändigt faktaunderlag.  

Rådet har även diskuterat att staden borde ställa krav på statligt konverteringsbidrag 
för att påskynda konvertering av befintliga bilar, till exempel etanol och biogas. Beslut 
om bidrag borde tas på regeringsnivå senast 2022, och därefter informeras om med stöd 
av kommuner och regioner. Bidraget skulle gynna en ny marknad för dem som säljer 
och installerar konverteringsutrustning och bör ingå i EU:s gröna taxonomi. Tillsammans 
med akademin borde staden belysa hur bidrag och regelverk i syfte att underlätta för 
elbilsmarknaden påverkar svagare socioekonomiska samhällsgrupper. Individer med 
olika inkomster har olika möjligheter att byta bil, och staden kan tillsammans med 
andra städer spela stor roll i den nationella dialogen. Akademin kan genom forskning 
belysa effekten, undersöka om det finns en framgångsrik väg och hur den i så fall bör 
utformas. Staden föreslogs arbeta mer med publik laddningsinfrastruktur, laddning 
i nyproduktion och befintliga byggnader som staden råder över samt främja lokal el-
produktion och allokera el till fordonsflottan. 
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Tema B 
Rådighet
I Klimathandlingsplanen tas i många sammanhang stadens rådighet upp i arbetet med 
att nå klimat målen. Exempelvis är staden beroende av förändringar i internationella 
och nationella regelverk för att kunna göra verkningsfulla åtgärder inom fossilfri och 
tillgänglig transport och mobilitet. När det gäller elektrifieringen av fordonsflottor har 
staden endast rådighet över den egna elanvänd ningen, som utgör cirka tio procent av 
den totala elanvändningen i Stockholm. Det står också i  planen att ”Eftersom stora ut
släpp sker till följd av stockholmarnas konsumtion är det viktigt att staden även arbetar 
med att försöka minska utsläppen från konsumtionen, trots att det saknas full rådighet 
över möjligheten att påverka dessa utsläpp”. 

Under rådsmötena betonade forskarna allvaret i att stadens handlingsförmåga ser ut att 
begränsas av rådighetsfrågan i hög utsträckning när fossilfri och tillgänglig transport 
och mobilitet är en så pass central fråga för hållbar utveckling. Det är därför viktigt 
att diskutera och förstå rådighetsutmaningarna ur ett både kortsiktigt och långsiktigt 
perspektiv för att nå klimatmålen.

Från rådets diskussioner
Vid rådsmötena diskuterades följande:

A   Kunskap om stadens och  andra aktörers samman tagna rådighet.

B   Rådighet och lagstiftningen.

C   Rådighet och den kommunala organisationens struktur och kultur.
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Kunskap om stadens och andra aktörers  
sammantagna rådighet 
I rådets diskuterades hur stadens rådighet kan utvecklas tillsammans med andra aktörer. 
Deltagare diskuterade även möjligheten att se över rådigheten hos olika aktörer när det 
gäller fossilfri och tillgänglig transport och mobilitet. Arbetet kan drivas av akademin 
för att öka kunskapen om vem som ansvarar för vad, och hur olika aktörer kan sam
arbeta. Hur förenliga är strategier och planer på nationell och lokal nivå med varandra? 
Trafikverkets nationella prioriteringar är exempelvis ofta överordnade det som sker på 
lokal nivå. Kopplingarna mellan nationell, regional och lokal styrning behöver analy
seras för att nå uppsatta mål om fossilfri och tillgänglig transport och mobilitet. Med 
hög kunskap om den egna och andra aktörers olika rådighet, kan tid frigöras för att 
diskutera vilka frågor staden vill driva, vilka frågor staden ska agera som möjliggörare 
i, och vilka frågor som staden ska hålla en mer avvaktande roll. Rådsdeltagare betonade 
vikten av ett ökat samarbete mellan olika aktörer för fossilfri och tillgänglig transport 
och mobilitet. 

Det framkommer utifrån rådsdiskussionerna att staden kan vidareutveckla sitt arbete 
med indirekt rådighet genom att:

■ ta reda på vem som har rådighet inom relevanta områden där kommunen inte anser 
sig ha det. Detta arbete kan leda till relevanta åtgärder avseende samverkan, kommu
nikation och påverkansarbete.

■ agera tillsammans med andra, använda nätverk, och hitta en gemensam  riktning 
med andra aktörer.

■ påverka andra aktörer genom stadens många plattformar, vara mer offensiv, ta initi
ativ och driva arbeten samt informellt testa (”gå före”) som ett sätt att undersöka och 
hantera rådighet.

■ påverka lagstiftningen samt ha större samverkan med regeringskansliet och 
EUkommissionen. 

Rådighet och lagstiftningen 
I rådsdiskussioner menade man att kommunallagen i stor utsträckning anger vad en 
kommun måste göra, och inte om de möjligheter den har. Deltagare i rådet lyfte dilem
mat att svåra frågor ofta hanteras genom en snäv juridisk tolkning av rådighet. Det är 
dock viktigt att konstatera att kommunallagen inte förbjuder kommuner att till exempel 
ha dialog med andra aktörer för att finna proaktiva lösningar.   

Det finns ett behov av att Stockholms stad kraftsamlar i samverkan med relevanta aktö
rer, och uppvaktar regeringen i syfte att visa vilka förändringar som krävs i lagstiftning 
och regelverk. Detta får gärna göras i en nationell kontext tillsammans med till exempel 
Göteborg och Malmö. Frågor som bör ställas är: Vilka lagstiftningar och regelverk 
 utgör hinder, och hur kan dessa reformeras? Det föreslogs också att staden i samarbete 
med akademin initierar en utredning om vilka andra hinder kring rådighet som finns 

B
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 utöver de som är kopplade till lagar och regelverk. Finansieringsformer (staten kontra 
kommun)  behöver belysas utifrån sin roll som möjliggörare eller hinder.

Rådighet och den kommunala organisationens 
struktur och kultur
Rådsmedlemmar menade att det i den kommunala organisationen behövs ett ökat fokus 
på samverkan mellan olika delar i staden för att gemensamt kunna leverera resultat. 
Roller och mandat bör klargöras i relation till komplexa mål. 

Några rådsdeltagare föreslog att Stockholms stad vidareutvecklar, stärker och  sprider 
kunskap om existerande samverkans- och samarbetsansatser, vilka bedrivs inom 
stadens organisation. Exempel på sådana är processen kring Stockholms hamnars över
gång till el när kryssningsfartygen ligger vid kaj. Detta arbete kräver tät dialog mellan 
elleverantörer och staden, men har samtidigt en stor potential. Man föreslog också att 
staden tar hjälp av akademin för att undersöka hur stadens aktörer både kan arbeta 
med högt uppsatta  bostadsmål och vidareutvecklad bygglogistik.  Dessa processer 
ställer höga krav på olika typer av samverkan flera aktörer emellan och måste bedrivas 
parallellt.
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Tema C & D 
Holistiskt perspektiv 
och samhällsplanering
Sammanställningen av forskarutlåtanden kring Klimathandlingsplanen visade att sam
hällsplanering var något som flera forskare ansåg borde spela en större roll. Forskarna 
beslyste frågor om rumslig utformning, parkeringspolicy, trafikplanering, regional sam
verkan, cyklism, laddningsinfrastruktur och styrning av trafikflöden. Hur kan staden 
skapa en mer aktiv samhällsplanering för att intensifiera klimatarbetet? Vilka styr
medel och incitament kan staden utveckla? Man menade att detta också borde inkludera 
ett holistiskt perspektiv som placerar transportbehov i större sammanhang än endast 
transportsektorn, och även inbegriper hälsa, rättvisa och fördelningseffekter. Detta 
tema fokuserar också på möjliga beteendeförändringar för att minska energislukande 
transporter, och vilken typ av samverkan som behövs utanför transportsektorn för att 
intensifiera ett mer rättvist klimatarbete.

Från rådets diskussioner
Här sammanfattas rådets diskussioner om holistiskt perspektiv och 
 samhällsplanering:

A   Holistiskt perspektiv och  samhällsplanering förutsätter  medborgardialog.

B    Holistiskt perspektiv och samhällsplanering kräver mer samarbete över 
gränserna.
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Holistiskt perspektiv och samhällsplanering 
förutsätter medborgardialog:  
Rådsdeltagare menade att det kan vara en motsättning att medborgardialog efterfrågas, 
samtidigt som tydliga beslut från politisk nivå önskas. Utmaningarna är om dialogen 
ska vara idéskapande eller värderande. Vad betyder eventuella motsättningar mellan 
medborgerliga underifrånperspektiv och mer auktoritära drag? 

I rådsdiskussionerna föreslogs att Stockholms stad med stöd av akademin ska ta fram 
en modell för medborgarbudget med utgångspunkt från samkunskapandeprocesser. 
Man föreslår också att staden initierar idétävlingar, till exempel EnergyChallenge och 
hackatons, för att öka viljan hos medborgare att delta och öka kunskapen i hur vi ge
mensamt kan arbeta för fossilfri och tillgänglig transport och mobilitet.  Deltagare skul
le kunna vara medborgare, näringsliv, och aktörer från stadens bolag och förvaltningar. 
Andra förslag var att initiera en digital medborgarpanel – för att höja kunskapen om 
hållbarhets, miljö och klimatfrågor. Staden skulle också kunna praktisera lokal dialog 
via medborgarkontor i en stadsdel för att fånga upp medborgarnas engagemang samt 
utveckla fler verktyg för att öka effektiviteten i dialogen med medborgare som till ex
empel ”Tyck till”appen. Det är viktigt hur det som samlas in från medborgarna tas om 
hand inom staden, och några av rådsdeltagarna föreslog att man skapar en kunskaps-
bank där stadens kunskap från genomförda medborgardialoger dokumenteras, och att 
denna bank bygger på utvärderingar av genomförda medborgardialoger med målet att 
vidareutveckla dessa både fysiskt och digitalt.

Holistiskt perspektiv och samhällsplanering 
kräver mer samarbete över gränserna: 
Från diskussioner kring ett holistiskt perspektiv återkom synpunkter på att det krävs 
mer samarbete över gränser; både professionella, ämnesdisciplinära och geografiska 
(bland annat kommungränser) samt inom stadens verksamhet. En förflyttning bör ske 
”bort från stuprör”, där väl avgränsade områden behandlas var för sig, och både kan 
intensifiera klimatarbetet genom att minska eller förändra transporter. 

Diskussioner handlade också om att Stockholms stad bör vidareutveckla sitt arbete 
över kommungränser samt med regioner och EU. Det skulle bidra till ökad förmåga hos 
staden att prioritera sitt arbete och bidra till nationens arbete i stort. I det sammanhanget 
föreslogs att staden tydliggör inom vilka områden samarbete och samverkan krävs, såväl 
internt som externt. Med stöd från akademin kan staden komplettera existerande samar
beten med roller och befogenheter för att driva arbetet framåt. Frågan som ställdes var: 
Är det då stadens egen organisation som behöver förändras för att ett holistiskt perspektiv 
ska kunna understödja samhällsplaneringen? Hur går det i så fall till, och vem har ansvar 
för att det sker? Vilka resurser finns hos dem som ansvarar för genomförandet? 

I mötesdiskussioner föreslogs att staden ska vidareutveckla sitt eget arbete inom fossil
fri och tillgänglig transport och mobilitet, utifrån Agenda 2030. Ett särskilt råd finns 
för Agenda 2030 i kommunstyrelsen, och stadens nämnder och bolagsstyrelser har i 
uppdrag att verka för genomförandet av agendans hållbarhetsmål. Detta är något som 
kan vidareutvecklas och skapa goda förutsättningar för ökad samarbeten, både internt 
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inom staden och med kranskommuner. Ett annat förslag var att staden nyttjar samhälls-
planeringen som en möjliggörare, där målet att minska behoven av drivmedel för 
transporter och fritidsresor finns med från början. Stadens struktur och programmering 
av dess innehåll kan bidra med lösningar såsom att planera in cykelbanor, miljözoner, 
mobilitetshubbar med mera. Utveckling av digitala verktyg inom stadsplanering och det 
breda klimatarbetet, är ett sätt att göra det lättare att se helheten och hur olika system 
påverkar varandra. Slutligen föreslogs att staden initierar ett områdesbaserat arbetssätt 
för mobilitet och transport. I detta arbete bör staden gå från stuprör och projektorienterat 
arbetssätt till ett mer förvaltningsövergripande och holistiskt. När det gäller stadsut
veckling finns ett sådant ansvar kopplat till stadens översiktsplanering, men ingen har 
idag ett uttalat ansvar för en holistisk transport och mobilitetsplanering. 

I rådsmötenas diskussioner ansåg man att staden bör vidareutveckla dialogen med 
 regionen som ett sätt att driva en tydligare regional trafikplanering. Det finns en risk i 
att kranskommuner ser konkurrensfördelar med fri parkering, gott om pplatser med 
mera. I det arbetet är SL en central aktör, men även Stockholms kranskommuner, 
Stockholms handelskammare, Trafikverket, köpcentrum och transportföretag. Det 
föreslogs att staden driver på för en regional samverkan kring laddningsinfrastruktur 
och mobilitetshubbar och inleder dialog och lobbying mot tunga aktörer, till exempel 
PostNord, om hur staden kan underlätta en omställning.
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Presidiets 
summerande  reflektion
Presidiet, som under året drivit det operativa arbetet, har utgjorts av Sofie Pandis Iveroth (Stockholms 
stad), Henrik Ernstson och Sara Borgström (KTH). Presidiet har följande avslutade reflektioner. 

Om årets tema
Rådet fokuserade under 2020 på temat fossilfri och till
gänglig transport och mobilitet. Arbetet organiserades kring 
stadens Klimathandlingsplan för en fossilfri och klimat
positiv stad. Eftersom det här är det första råd som Stockholms 
stad och KTH har organiserat, är det viktigt att reflektera 
över hur väl de mål som rådet satt upp har uppfyllts. Vilken 
typ av strategiska diskussioner har rådet satt ljuset på? 
Fanns dessa strategiska diskussioner förut? Eller har rådet i 
någon mening ”upptäckt” nya strategiska perspektiv?

Den tydligaste strategiska perspektivet som rådet lyft 
fram är den kring rådighet; att Klimathandlingsplanen 
fokuserar på bränsleomställning där staden har svag eller 
ingen rådig het, samtidigt som de områden där staden 
har tydlig rådig het (till exempel stadsplanering) hamnar 
i skymundan. Även om denna diskussion tidigare har 
pågått inom staden, har rådet belyst relationen mellan 
bränsleomställning och rådighet, och rådsprocessen nyan
serade och fördjupade denna diskussion. Stadsplanering 
och holistiska perspektiv diskuterades också, men nådde 
inte lika långt. Vi noterade att artikuleringen och nyanse
ringen av rådighetsdiskussionen utvecklades genom rå
dets specifika process, som vilade i att först låta enskilda 
forskare få utveckla sina tankar kring Klimathandlings
planen (och som då identifierade denna motsättning eller 
obalans), och sedan låta två forskare formulera övergri-
pande teman som i sin tur lade grunden för det kollektiva 
rådsmötet. Denna process; att gå från individuell reflek
tion till sammanställning och sedan ett större rådsmöte, 
har fungerat mycket väl för att lyfta målkonflikter och 
innovationsmöjligheter kring rådighet, bränsleomställ
ning och samhällsplanering.

Återstående frågor
En del av de reflektioner som lyftes fram av enskilda 
forskare hann inte ges utrymme på samma tydliga sätt, 
och dessa kommenteras därför kortfattat i dessa avslutande 
reflektioner. 

Rättvisa och fördelningspolitiska effekter av Klimathand
lingsplanen nämndes av enskilda forskare under aktivitet 
1, men utvecklades inte med samma djup under rådsmö
tena. Ett sådant exempel är att Klimat handlingsplanens 
fokus på drivmedel kan leda till ett fokus på bilägare, även 
om inte planen i sig har det syftet. Det finns alltså en risk, 
menade vissa forskare, att bilägare görs till huvudpersoner 
i Stockholms klimatarbete de  kommande åren (energi läggs 
på att ändra deras beteende genom informationskampan
jer, byggande av ny infrastruktur samt bränslebyte genom 
olika subventioner). 

Här kan också  nämnas intressanta försök med ”arbetshub
bar” för att minska arbetspendling med bil. Det positiva 
är att staden skulle kunna använda samhällsplanering 
där den har tydlig rådighet och mer inflytande. Men som 
coronapandemin har visat, är det bara vissa yrkes och 
samhällsekonomiska grupper som kan  använda sig av 
distansarbete, framför allt tjänstemannayrken med generellt 
högre inkomster. Och det är värt att notera att arbetshubbar 
inte heller påverkar fritids och  kvällsresor med bil, vilka 
är en stor utsläppskälla. Här kom inte rådets diskussioner 
så långt. Kanske berodde detta på sammansättningen av 
gruppen och vem som hade kallats till rådsmötena. Eller så 
hade mer riktade diskussioner krävts. 
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En väg framåt för staden, om den vill skapa en strategisk 
diskussion kring stadsplanering och rättvisa, kan vi ändå 
ana i det som rådet faktiskt diskuterade, nämligen att lägga 
mer energi på stadsplanering (där staden har rådighet). Det
ta är ett verktyg som når och inkluderar bredare grupper än 
riktade insatser mot till exempel biltrafik och bränslebyte. 
Ett annat förslag är att staden fortsätter diskussioner med 
Stockholmsregionen om kollektivtrafiken, vilka berör 
större grupper av pendlare och resenärer. 

Det fanns flera viktiga diskussioner från staden och från 
forskare som handlade om att mer systematiskt utforska 
medborgardrivet förändringsarbete. Detta diskuterades i 
form av deltagandebudgetar (det klassiska exemplet är Porto 
Alegre, Brasilien), direktdemokratiska former, och medbor
garråd kring klimatet (”citizen assemblies”). Det sistnämnda 
har utvecklats i Storbritannien (Climate Assembly UK) och 
Frankrike, och består av landsomfattande möten över en 
längre tid med utvalda medborgare från olika samhälls 
klas ser och grupper tillsammans med experter på klimatfrågan.1

Det är också intressant att notera hur civilsamhällets 
grupper nu i flera Europeiska länder har ställt sina stater 
till svars för att de inte minskat klimatutsläppen tillräckligt 
snabbt (i världen handlar det om 28 olika fall).2 Detta är 
en effekt av Parisavtalet, där länders åtaganden nu börjar 
översättas i lag genom prejudicerande rättsfall, en process 
som kan liknas vid att ett stabilt klimat översätts till en 
allmänning, något alla har rätt till. Att skydda klimatall
männingen via lag kan visa sig långt vassare än handel med 
utsläppsrättigheter och genomgripande effekter på besluts
fattande, något som kan vara viktig att lyfta som en strate
gisk diskussion om hur detta kan påverka staden på sikt.

En strategisk diskussion som inte nådde ända fram, handlar 
om systemgränserna det vill säga utsläpp av växthusgaser 
genom konsumtion av varor och tjänster, inom stadens

1 Se här climatechangenews.com/2020/04/17/citizens-assemblies-climate-change-seek-shape-post-covid-recovery
2 Se här dn.se/nyheter/sverige/jannike-kihlberg-klimatrattegangar-liknande-preems-kan-bli-vanligare
3 Läs från detta EU-finansierade projekt ejolt.org/2015/02/ecologically-unequal-exchange

gränser men som producerats någon annanstans. Genom 
Sveriges relativa ekonomiska styrka och placering i en 
förmögen del av världen, parallellt med den ekonomiska 
frihandelsglobaliseringen från 1990talet och framåt, har 
Sverige och därmed Stockholm, kunnat ”exportera” stora 
mängder av sina utsläpp till länder i framförallt Sydostasien 
och Kina. Dessa ”konsumtionsutsläpp” syns inte i Klimat
handlingsplanen eftersom systemgränserna för utsläpp är 
snävt dragna – även om de är standardmässiga – något som 
flera forskare påpekade. Det finns inga enkla svar på denna 
fråga, men om staden mer tydligt integrerar klimaträttvise
perspektiv med vad som också kallas ekologiskt fotavtryck 
eller ”ojämlikt ekologiskt utbyte”, så kan dessa system
gränser göras tydligare. De kan också leda till strategiska 
diskussioner om hur Stockholm kan och bör agera i relation 
till en vidare värld i klimatomställning.3  

Något som inte diskuterades i så stor utsträckning som 
behövts var beteende, livsstil och tillgänglighet, men detta 
tas till viss del upp i forskares individuella  rapporter. Dess 
utom finns det en stor fråga kring kommunens roll i håll
barhetsutmaningarnas komplexitet: vad behöver förändras 
rent organisatoriskt inom staden för att handskas med dessa? 
Och krävs det nya strukturer, processer, eller kompetenser?

Sammanfattningsvis har valet av tema och processen fram 
till rådsmötena lyckats väl med att nyansera och fördjupa 
vissa delar, medan andra inte fått tillräcklig genomlysning. 
Presidiet anser att just balansgången mellan stora, kom
plexa perspektiv och specifika, konkreta perspektiv, till 
exempel rådighet kontra drivmedel, är ämnen som lämpar 
sig väl för rådet.
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Tack till
Deltagande forskare och tjänstepersoner från Stockholms stad. Vår mötesledare 
 Susanne Ringström på Expedition Mondial. Vår kommunikatör Åsa Jackson som hjälpt 
oss med textredigering.

Läs mer om Vetenskapligt råd och följ vårt fortsatta arbete på start.stockholm
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