RUNT HÖRNET 2022 — EN TRENDSPANING OM

Klimatneutrala
städer och
samhällen

Osäker omvärld påverkar oss
– men hur?
Ur varje utmaning växer också nya
lösningar och beteenden. I denna
trendspaning riktar vi blicken mot vad
som väntar runt hörnet och vad som
krävs för att skapa klimatneutrala städer
och samhällen.
Vi lever i en alltmer osäker omvärld. Utvecklingen
med Rysslands invasion av Ukraina har skapat ett
ökat tryck på den europeiska säkerhetsordningen.
En helhetsbild kring exakt vilka effekter kriget
kommer få är givetvis för tidigt att säga i detta
skede men vissa konsekvenser är redan nu
uppenbara. På kort sikt kommer sanktioner och
riskhantering ha stor påverkan på Europa. Vi ser
större oro på marknader och börser, samtidigt som
sociala system börjar sättas under press när
flyktingar behöver stöd och hjälp.

2

Översyn av försvarsanslag har redan påbörjats i
Sverige såväl som i många andra länder, vilket
indikerar att försvars- och säkerhetspolitik kommer
ta en betydligt större roll, inte bara i budgetposter
framåt, utan också i nationell debatt. Och det finns
en viss risk för att klimatfrågan inte kommer att
ägnas samma uppmärksamhet som under de
senaste åren. På längre sikt verkar det dock högst
sannolikt att omställningen från fossilberoende
kommer att snabbas på, samtidigt som
handelsmönster kommer att styras om, vilket kan få
både positiva och negativa effekter på klimatet.
Även om det är tidigt att peka på
värderingsförändringar är det troligt att tilltron till
globalisering, som redan varit avtagande, kommer
att minska samtidigt som en polarisering av världen
ökar.
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Trenderna i denna rapport visar på nya eller mindre utforskade
trender och flera av de trender som beskrivs är komplement,
deltrender eller mottrender till befintliga megatrender, som är pågår
över årtionden. De i rapporten identifierade trenderna kan ge nya
insikter som i vissa fall kan vara mer fristående, i andra fall kan tillföra
något till synen på en större fråga framåt under de närmaste 5–10
åren utan att för den sakens skull återspegla alla sidor av frågan.
Kopplat till detta gör inte heller rapporten något anspråk på att vara
heltäckande och det har setts som viktigare att ta upp nya signaler än
att upprepa sådant som redan är väl beskrivet.
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Europeiska kommissionens
nyckeltrender
• Climate change and other environmental
challenges
• Digital hyperconnectivity and technological
transformations
• Pressure on democracy and values
• Shifts in the global order and demography

TREND 1

Digitalisering, AI
och sociala medier
skapar nya risker
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Den av EU identifierade nyckeltrenden Digital
hyperanslutning och tekniska omställningar har
accelererat under de senaste årtiondena och
fortsätter att skapa en mängd positiva möjligheter
såsom nya produkter, tjänster, livsmönster och
affärsmöjligheter. Men allt oftare ser man vissa
baksidor, där misstro mot politiker, myndigheter
och experter kan uppstå som gör att invånare,
precis som politiker, inte lyssnar eller stödjer
initiativ som ämnar att ställa om städer och
samhällen mot klimatneutralitet och att initiativ
som försvagar eller hindrar omställningen mot
klimatneutralitet i stället får inflytande. Det gör
också att motstånd kan mobiliseras mot redan
beslutade förändringar inom stadsutveckling såsom
åtgärder i infrastruktur eller byggnation, med
påföljder för aktiva i projektet, och projektets
förväntade tidsplan och effekt.
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Vad talar för och emot?
Det finns en stor tilltro till datadriven innovation och
plattformar som driver på trenden. Nya möjligheter
med digital teknik och innovation tas tillvara konstant,
inom alla sektorer, allt medan digitalisering fortgår och
AI, virtuella världar och social media vidareutvecklas.
Detta syns exempelvis på nya sätt att monetärisera
data (till exempel datainsamling och övervakning på
internet) och skapandet av nya tjänster men också hur
människor kan gå samman och mobiliserar styrka inför
en fråga eller hur falska nyheter och desinformation
kan få människor att kämpa för frågor som saknar
vetenskapliga belägg eller går i annan riktning än mot
klimatneutralitet. Det finns även en utpräglad ”offline”rörelse, även om den är marginell, alltså människor som
tröttnar på det digitala och lämnar sociala kanaler (till
exempel efter facebook-gate).

Konsekvenser
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Exempel

I takt med att fler människor lever i sina bubblor
online eller grundar sina uppfattningar på osakliga
grunder kan polarisering och social spänning
medföra svårighet att genomföra politiska beslut
mot klimatneutralitet. Detta gör det svårare för
städer att uppnå klimatmål och kan förstärkas av att
medborgare inte ändrar sin livsstil så som behövs.
Det kan också vara svårt att få med alla grupper i
digital omställning så som äldre som inte har samma
representation i nya format för debatt. Sådana
grupper utesluts från det "demokratiska" samtalet
på nätet. Det kan till och med uppstå grupper som
lämnar nätet och inte kan nås av det digitala
samtalet.

Det finns behov av att ta tag i frågor som: Hur kan
ett framtida bra regelverk för sociala medier se ut?
Vem tar ansvar?

Vi behöver se över utbildning i skolan kring
källkritik men också mjukare aspekter som hur man
hanterar sig själv och psykologiska sidan kring att vi
dagligen och hela tiden är utsatta för reklam, ”click
bait” och manipulation.

Detta är en stark trend som förmodligen kommer
öka eftersom det finns få initiativ till att sätta stopp
för övervakning, spridning och delning av data och
information samtidigt som starka kommersiella
krafter driver på utveckling av tjänster.

Övervakning med kameror kan ge ökad trygghet
men med risk för integritetskränkning. Vi måste
väga nyttorna mot varandra. Möjligheten till
övervakning kan bidra till ett mindre demokratiskt
samhälle direkt men också indirekt om det sker på
sätt som urholkar förtroendet för offentliga
institutioner och leda till hot mot demokratin, som
är en grundpremiss i städernas klimatarbete. För
mycket digitalisering ökar även sårbarheten
exempelvis vid strömavbrott och cyberangrepp.
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Flat-earth rörelsen och motstånd mot NASA
och liknande organisationer som genomför
forskning på väder och klimat är tydliga
exempel. Likaså Antivax-rörelsen,
klimatskeptiker och bensinupproret som
förstärks på grund av social media vilket
skapar ett hot mot demokratin.
Våldsbejakande islamistiska organisationer
som sprider falsk information om att svenska
myndigheter och kommuner kidnappar barn.
EU agerar mot amerikanska och europeiska
plattformsbolag om att hindra missbruk av
(person)data (och undvika utländska
molntjänster) genom exempelvis GDPR och
andra initiativ.

TREND 2

Mot mer inkluderande
multidimensionell
governance
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Vi löser inte nuvarande och kommande utmaningar
med befintliga styrmedel och det byggs upp en allt
starkare förväntan på effektiv styrning på flera
nivåer för att lösa problem. Det innebär att globala
problem ska lösas på global eller övernationell nivå
och att lokala frågor ska avgöras så nära invånarna
som möjligt, det vill säga på kommunnivå. Samtidigt
suddas gränsen ut mellan vad som är offentligt
drivet och vad som är medborgardrivet.
Den svenska decentraliserade förvaltningsmodellen
utmanas också av att många frågor som inte var
viktiga när lagstiftningen togs fram ligger på
kommunal nivå, när de kanske lämpar sig bättre för
nationell samordning och styrning. Det kan handla
om hantering av klimatutmaningar eller
digitalisering som kommunerna saknar resurser och
kompetens att hantera på ett effektivt sätt. Att
samordna blir naturligt men kan bromsas av en
ovilja att förlora inflytande.
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Vad talar för och emot?
Trots att alltmer av lagstiftningen inom exempelvis miljöområdet utgår ifrån EU
är förståelsen för att flernivåstyrning ,”multilevel governance”, måste öka. Det
är tydligt att alla aktörer måste medverka för framtidens lösningar – det som
saknas är formerna. Ett tydligt steg på vägen är de ”klimatkontrakt” genom
Viable Cities som tecknats mellan 23 kommuner och 5 myndigheter.
Det finns både forskning och debatt om att medborgarna vill vara med och
påverka mer, men att de har svårt att se en tydlig form för sitt deltagande.
Politiska partier har under många år kämpat med lägre medlemstal och –
engagemang. Medan olika typer av upprop och enfrågeorganisationer fått mer,
men kanske kortvarigt, stöd. En stor del av engagemanget och debatten har
flyttat ut i sociala medier.

Konsekvenser
Om klimatkontrakten ses som framgångsrika
kommer den typen av styrning få ökat genomslag.
Det är dock inte en ny styrmodell utan snarare ett
strukturerat samarbete mellan befintliga styrande
aktörer. Även om många idag är överens om att alla
aktörer måste vara delaktiga, så kan brustna löften
eller uteblivna framsteg leda till en pendelrörelse
tillbaka mot ökad centralstyrning. Det är i så fall en
pendelrörelse som känns igen från andra
politikområden där lokalstyrning ställts mot
centralstyrning.
Det är också möjligt att trenden innebär en
förändring av klimatpolitiska lagar och efterföljande
domar. Kan det innebära en större grad av
flexibilitet och möjlighet att ”betala sig ur” vissa
miljöhänsyn? Kommer hårda domar tydliggöra att
man inte får göra vad man vill? Eller kommer fler
undantag och ingripanden från högre ort, som i
fallet med Cementas miljöprövning, där effekten av
stoppad verksamhet bedömds som oacceptabel?
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Exempel
En följd av mer geografiskt flexibel styrning är ett behov av att säkerställa
miniminivåer, exempelvis på miljöskydd. Ekologisk kompensation kan vara en
sådan väg, där uppfyllnad av vissa miljökrav kan ersättas med
kompensationsåtgärder på annat håll. Det skulle kunna vara ett mer flexibelt
alternativ till sträng absolut lagstiftning från nationell eller europeisk nivå.
Utbyggnad av vindkraften är en viktig del i omställningen mot ett klimatneutralt
energisystem för Sverige men sker inte utan komplikationer. Varken
kommunala veton eller statlig beslutsrätt är ändamålsenligt. Det saknas idag
mekanismer för att de närboende som påverkas mest av nyetablering ska ha ett
konstruktivt deltagande i beslutsprocesser och uppleva att de får del av
fördelarna med utbyggd vindkraft. Det finns uppenbara risker för
suboptimeringar med olika typer av ekonomiska incitament och det riskeraratt
bli utvattnat med dialogbaserade tillståndsprocesser. Utredningen En
rättssäker vindkraftsprövning från 2021 överser och föreslår ett antal
förändringar i styrmedel, bland annat genom ekonomisk kompensation till
berörda och beslutsförskjutningar mellan lokal och central nivå.
Många kommuner saknar resurser att driva välfungerande IT-projekt. Ett
exempel är de olika digitala skolplattformar som tagits fram till stora kostnader
och som inte levt upp till förväntningarna. I Stockholm medförde det ett
medborgarinitiativ när frustrerade föräldrar utvecklade en alternativ
skolplattform som nu integreras mot fler kommuner.

TREND 3

Klimatanpassad
exploatering genom
multifunktionell
grönska
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Vad talar för och emot?

De allra flesta har accepterat att det kommer att
ske klimatförändringar och att extrema
väderhändelser troligen blir vanligare även i
Sverige. Vid detaljplanering och exploatering
integreras klimatanpassning bland annat genom
etablering av multifunktionell grönska som en
naturlig del i processen. IPCC lyfter upp ”Nature
Based Solutions”, där multifunktionell grönska ingår,
som avgörande för att hantera
klimatförändringarna. På lokal och mikrolokal nivå
genomförs konkreta åtgärder för att bättre hantera
extrema väder, binda upp växthusgaser och säkra
biodiversitet. Det handlar bland annat om att
anlägga grönska, grönområden och gröna stråk som
en integrerad del av den allmänna bebyggelsen och
infrastrukturen.
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Fortsatt höga markpriser som medför en
ovilja bland exempelvis markägare att minska
exploateringen i staden talar emot denna
trend. Men det finns också en risk att
biotoper, skog och grönska försvinner när
staden växer och att anläggandet av urban
grönska är en synlig, men kanske otillräcklig,
mottrend – ett plåster på såret.
Flera studier visar emellertid att ett
attraktivt bostadsområde med grönska som
ett naturligt element har väldigt många
fördelar; minskande skadegörelse,
kriminalitet, ökat medborgarengagemang,
stolthet över att bo i den typ av område, ökat
ansvar och medvetandegrad om nyttan samt
inte minst en förbättrad hälsa. Till detta
kommer att värdet på fastigheterna ökar. Om
det är en positiv eller negativ trend beror på
vem man frågar.

Konsekvenser
Grönska lyfts upp som en naturlig del i nydaning av
stadsdelar och vid ny exploatering. Träd, odlingar och
grönytor kan tillhandahålla ett flertal ekosystemtjänster
som skapar värde för invånarna och kan även leda till en
värdeökning för välutvecklade områden. Det kan handla
om bullerdämpning, temperaturreglering, luftrening,
vattenbindning vid nederbörd och erosionsskydd.
Grönska i form av odlingar kan även anläggas vertikalt
eller på hustak för att kombineras med högre
byggnadstäthet. För att erhålla stora kolsänkor är det
volymen av grönska som är avgörande medan exempelvis
biodiversitet kan uppnås med relativt små odlingar med
fokus på artvariation på till exempel hustak. Sannolikt är
det en blandning som kommer att ses i befintliga
stadsdelar, där det inte finns plats att anlägga fullständiga
gröna stråk.
Det är många olika aktörer som kan initiera och ansvara
för urban grönska. Kommuner, företag, fastighetsägare,
föreningar och privatpersoner har alla möjlighet att vara
delaktiga. Det finns även exempel på ”guerilla gardening”,
det vill säga att privatpersoner odlar på mark som de själva
inte rår över.
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Exempel
Många kommuner har byggt lösningar för
multifunktionell klimatanpassning men
fortfarande är det mest vanligt i nya
stadsdelar. Det finns fina exempel i
Rosendal/Uppsala, Vellinge och Norra
Djurgårdstan/Stockholm där multifunktionell
grönska bidrar till bland annat
dagvattenhantering, biodiversitet,
attraktivitet, trivsel och trafikhantering.

De allra flesta är positivt inställda till grönska i sig men
kanske inte när det kommer till en kostnad. Trenden
kommer sannolikt att stärkas och ta fart om det innebär en
kostnad att inte anlägga multifunktionell grönska. Det kan
ske genom styrmedel som skatter eller bidrag,
marknadsmekanismer vid fastighetsvärdering eller genom
ekonomiska konsekvenser vid extremväder. Ökad
samverkan och fördelning av kostnader och nyttor kan
driva på utvecklingen mot en bättre grönyteplanering.
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När man anlägger multifunktionell
infrastruktur bryter man ofta gamla rutiner
där ansvar och kostnader är fördelade
baserat på traditionellt byggande. Någon
måste sätta ned foten och ta övergripande
ansvar utöver sitt normala ansvarområde. I
Rosendal har kommunen gjort detta för att
möjliggöra de nya grönytestrukturerna.
Vellinge har infört multifunktionalitet som en
naturlig del av sin stadsplanering. Stockholm
samarbetar nu med RISE om möjligheterna
att bygga om kritiska delar av innerstaden,
kanske den största utmaningen av alla.

TREND 4

Nya sätt att mäta,
finansiera och
kontrollera utveckling
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Arbetet mot klimatneutrala städer får nya
möjligheter när det sprids nya sätt att mäta och
kontrollera samhällets utveckling och nyttor som
går bortom BNP och ekonomisk uppföljning. Det
finns ökat intresse för att styra på välmående,
humant som ekologiskt, och en alltmer utbredd
insikt om att nuvarande system för att mäta och
följa upp oftast är alldeles för kortsiktiga. När man
tänker, mäter och följer upp i för korta tidsintervall
så genomförs åtgärder som är optimerade på kort
sikt men riskerar vara suboptimala på lång sikt.
Både livskvalitet i städer och påverkan på klimatet
behöver inkluderas i nya modeller. Samtidigt skapas
nya finansieringsmodeller såsom exempelvis
datadriven, grön finansiering för klimatarbete och
omställning, som kan ge möjligheter för städer att
ställa om till klimatneutralitet.
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Vad talar för och emot?
Politiker och industri jobbar med att
möjliggöra olika finansieringsmodeller och en
ny finansieringslogik.
Enligt EUs nya ESRS 2022 (European
sustainability reporting strategy) måste alla
företag göra en analys av alla materiella
hållbarhetsrelaterade risker. Insamling av
data som underlag till detta kommer att bli
ett krav.

Konsekvenser
Det kommer att behövas bättre beslutstöd på
kommunal nivå för att prioritera rätt. De som har
kontroll över data kommer att ha stor makt i städer i
framtiden. Det offentliga har idag överlag inte
tillräckligt utvecklad förståelse för kort och
långsiktig nytta med data samt vem som faktiskt
kontrollerar data idag. Vill kommuner kunna styra
mot klimatmål måste de kunna förstå, samt ta beslut
om, vem som kontrollerar data. De behöver också
kunna kvantifiera nytta. Därför behövs
helhetsgrepp kring frågan om lokal datahantering.
Det kan bli så att vi får se stöd till
klimatkompensation i form av kolsänkor. Men hur
mycket får det kosta och hur ska dessa finansieras?
Ifall klimatbudget för allt byggande görs lika viktig
som finansiell budget kommer det befintliga
beståndet bli mer attraktivt. Nya sätt att mäta ger
nya möjligheter till nya affärsmodeller, till exempel
hur mycket en plats, byggnad, väg eller grönyta
används. Förenklat kan man säga att nytta blir en
pay-back på investering.
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Exempel
Exakt vilka sätt att mäta och kontrollera som
kommer att bli dominerande är oklart. Det är också
fortfarande oklart huruvida BNP verkligen kommer
att få mindre betydande roll. Det finns starka
kommersiella intressen som sätter sig emot nya
alternativ till BNP. Det gäller även politisk styrning
eftersom de skulle behöva transformera sin
styrmodell och sina mål. Allt fler städer börjar förstå
att de behöver ta ett grepp om datafrågan och att
de börjar vilja styra finansieringar. Men många
städer tycker det är för dyrt att ta kontroll så man
hamnar i frågan om kort vs långsiktig ”cost-benefit”.
Det är också svårt att informera och utbilda
näringsliv, offentlig sektor och medborgare så att de
får kompetens och säkerställa att de får möjlighet
att använda tillgängliga medel. Det kan motverka
trendens effekt i verkligheten.
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Ett relativt nytt fenomen som vi nu ser hos
flera kommuner är att göra ”cost-benefit”
analyser.
Det är också en fråga om vem som får ta del
av kapital för omställning och vad det får för
effekt. Se till exempel på dagens
elbilssubvention som i princip subventionerar
lyxbilar, eller bidraget för installation av
laddare för elbilar som ges till alla oavsett
inkomst hos den som installerar. Ett motsatt
exempel är energieffektiviseringsstödet för
utsatta områden som togs bort i den nya
budgeten. Under nutidens energikriser har
det varit påfallande hur mycket politiken är
beredd att subventionera i kortsiktiga kriser
till exempel energistöd till hushåll nu under
vintern. Under ett tag var det otänkbart med
sådana här kortsiktiga åtgärder men på
sistone har det tilltagit.

TREND 5

Livsstil – förändringar
bortom tillväxtsamhället
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Vad talar för och emot?

Det finns signaler på att en ny form av medvetande
sprids där normer utmanas och individer försöker ta
beslut kring till exempel kost, leverne och
resmönster som har en mindre påverkan på
klimatet. Det hänger ofta ihop med att andra värden
än ekonomiska värderas högre så som till exempel
samvaro, trygghet, natur, hälsa etcetera. För vissa
är det redan verklighet att agera så klimatneutral
det går och kanske finns ett paradigmskifte kring
konsumtionsmönster, beteende och attityder i
horisonten.
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Idag ligger individens påverkan på klimat från
konsumtion på en ganska konstant nivå. Det
är oklart hur stor förståelsen och kunskapen
är om vad som är en hållbar livsstil. Vissa
förändringar kan också vara tillfälliga till följd
av pandemin och att vi kommer se en
återgång till mer normala förutsättningar.
Ändå är intrycket att fler och fler har fått upp
ögonen för att konsumtionshetsen inte tillför
någon vidare livskvalitet. Delningsekonomi
har tagit fart. Att avstå från nykonsumtion
har inte längre med avhållsamhet eller
försakelse att göra utan det är också mer
trendigt att köpa begagnat. Vi ser nya sätt att
leva men det gäller än så länge bara vissa
kretsar av samhället.

Konsekvenser
De personer som redan har ändrat sitt beteende kan verka
som ambassadörer och vara krafter för att skapa
acceptans för reformer och engagemang för klimatfrågan
lokalt. Det kan bidra till normalisering av vad som tidigare
sågs radikalt, vilket kanske kan öppna upp möjligheter vid
offentlig upphandling så som för till exempel vegetarisk
och vegansk kost.
En annan trend är mindre biltrafik i städer. Men det är
svårt att avstå från en viss standard, att ändra sina
beteendemönster – hur göra så att det är lättare att få
unga att från början ha en viss livsstil som är mer hållbar?
Det skapas möjlighet att ta tillvara folks vilja att göra rätt
genom att införa system som ”gör det lätt att göra rätt”.
Det skapas också möjlighet till nya affärsmodeller,
produkter, tjänster etcetera.
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Det är idag oklart om den kan spridas och växa tillräckligt
för att minska befolkningars avtryck på klimatet i
exempelvis en stad eller region. Tidsperspektivet är också
väldigt oklart och det finns många motverkande faktorer
som fördröjer trenden. Frågan om i vilken grad människan
är egoistisk av naturen spelar också en roll för
utvecklingen vilket gör att exempelvis tider av kris eller
nöd kan få mer hållbara beteenden att stå tillbaka.
En ökad acceptans bland många och en ökad vilja att
minska bilar och parkeringsplatser i staden frigör idag
obebyggda ytor som till exempel kan bli grönytor. Såväl
tekniska innovationer som nya affärsmodeller och sociala
skiften stödjer en övergång från bil- och parkeringsnorm
till mobilitetsnorm.
Detta är dock en fråga att hålla koll på framåt,
utvecklingen av cirkulär ekonomi, och effekterna av
exempelvis Sveriges återvinningssystem visar att
beteendeförändringar och systematiska förändringar kan
vara kraftfulla. Det finns också signaler om att ungdomar
idag är mer benägna att leva så. De är mer måna om sin
fritid och frihet än makt och pengar och ett stort hus,
vilket kan bidra till att trenden får större fart på sikt.
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Exempel
Under pandemin tvingades vi till
livsstilsförändringar som innebar lägre
klimatavtryck såsom mindre resande, arbete
från hemmakontor, lägre konsumtion med
mera. Hur kan man ta till vara på det positiva i
livsstilsändringarna som kommer under
kriser? Leva utan bil, cyklingstrenden,
återbruk, retro som trend och tiny houses.

TREND 6

Yttre påverkan
på livsstil och
konsumtion
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De ekonomiska klyftorna ökar. Både i Sverige och internationellt. Detta medför
förändringar av tidigare megatrender som globalisering och urbanisering.
Livsstilsförändringar kommer av nödvändighet snarare än av eget val. Några av
dessa livsstilsförändringar leder till ett minskat klimatavtryck och ökad hållbarhet
medan andra hotar uppfyllnad av hållbarhetsmålen.
Bostadspriser i storstäder har under lång tid ökat mer än reallönerna för
genomsnittliga arbetare. De som vill bo billigare är hänvisade till mindre orter med
begränsad arbetsmarknad, förorter med varierande pendlingsmöjligheter eller
små bostäder. En större del av inkomsten går till att bara bo, samtidigt som mycket
annan konsumtion, producerad i låglöneländer, blivit billigare.
Det geopolitiska läget kommer att påverka tillgången både på energi, material och
livsmedel, vilket innebär högre priser. Inflationen har återvänt vilket innebär
reallönesänkningar för de flesta arbetstagare och tillsammans med skatter blir
exempelvis boende, energi och drivmedel samt livsmedel en större del av
medborgarnas disponibla inkomst.
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Vad talar för och emot?
Intresset för återbruk och cirkulära
affärsmodeller ökar. Bland de med högre
inkomst ökar intresset av frivillig
klimathänsyn och engagemanget för att hålla
nere sin nykonsumtion. Medan de med lägre
konsumtionskraft får ett ökat intresse för till
exempel second hand-marknaden,
delningstjänster och prenumerationer istället
för konsumtion på grund av nödvändighet.

Konsekvenser
Människor med flexibla, ofta mer välbetalda, arbeten kan
själva välja om de ska bosätta sig nära tillgång till all
tänkbar service eller på orter på långt pendlingsavstånd
som blivit populärare om man inte behöver pendla varje
dag. De med sämre ekonomiska förutsättningar och utan
egen flexibilitet i sin arbetssituation blir tvungna att bo
nära arbetsplatsen. Det riskerar att skapa områden eller
stadsdelar med hög befolkningstäthet och låg
konsumtionskraft. Alternativet är att bo längre från
centrum och pendla med bil som tar en stor del av den
disponibla inkomsten.
Det finns önskemål om att i större utsträckning förlägga
industrier och tillverkning i Sverige som ett sätt att
påverka och ta ägandeskap över konsumtionsklimatavtrycket. På nationell nivå kan det handla om en
känsla av närproduktion medan det på global nivå kan
handla om att Sveriges energimix är jämförelsevis
koldioxidsnål. Det går även hand i hand med ett ökat
intresse för europeisk och nationell självförsörjning och
ökad resilisens – något som går emot traditionell
globalisering, men som ökat i och med kriget i Ukraina.
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Exempel

Flera av de beskrivna trenderna med ökad segregation
existerar redan och det finns tecken på att de ökar. Det
kommer att krävas reformerade styrmedel i form av
förändrad beskattning och exempelvis bonus- och malusmekanismer för att styra mot möjligheterna i trenden. En
ändrad skattemodell från beskattning på arbete till att
beskatta material, skulle kunna minska klimatavtryck och
påverka konsumtionen utan omfattande
välståndskonsekvenser och minska ekonomisk
segregation.
Det är sannolikt att energimarknaden kommer att vara
turbulent under en lång tid framåt, geopolitik, miljöhänsyn,
”peak oil”, teknikutveckling och ekonomiska styrmedel
kommer att påverka energipriser. Det är också troligt att
det kommer att finnas stora regionala skillnader i
energipris till följd av ett obalanserat elnät och i Europa
även på fossilbränslen genom skatter och infrastruktur.
Höga energipriser kommer fortsätta att vara
inflationsdrivande.
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Ett antal olika faktorer har under 2021–2022
samverkat för att driva upp inflationen
globalt, vilket i olika grad påverkat olika
varugrupper och olika samhällen. I Sverige är
det energi, inklusive drivmedel, som stigit
mest i pris men även priset på vissa råvaror
och material kommer att öka. Energi och
drivmedel är också avgörande insatsvaror till
exempelvis livsmedel som därmed också
stiger mer i pris än lönerna. För många
familjer innebär detta att baskonsumtionen,
det som inte går att välja bort, utgör en större
del av inkomsten och att mycket mindre blir
över till valfri konsumtion. Beroende på
inkomstnivå och preferenser medför det
både minskad volym och minskad kvalitet på
det som konsumeras. I den mån
baskonsumtionen kan minskas kan det
handla om att köpa mindre kött, vilket kan ha
positiv klimatpåverkan, eller köpa färre
ekologiska varor, vilket kan ha negativ
klimatpåverkan.
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