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Förord 
  

Det är alltid spännande att få möjlighet att studera verksamhet i Sveriges 
kommuner närmare. I denne studie, som i andra studier av kommunernas vardag, 
är vi som forskare beroende av att få tillgång till kommunanställda och andra 
aktörers erfarenheter och berättelser. Vi vill därför tacka alla er som deltagit i 
studien och skrivit tidsdagböcker, ställt upp för intervjuer och hjälpt oss med 
materialinsamling. Utan er medverkan vore det inte möjligt att forska om snön i 
samhället så som vi vill!  

Studien har genomförts inom det mångvetenskapliga forskningsprojektet ”Lokala 
eller centrala snödeponier” som leds av Maria Viklander på Avdelningen för VA-
teknik vid Luleå tekniska universitet och finansieras av Formas. Vi som 
genomfört studien är samhällsvetare från Tema Byggd miljö och hållbar 
utveckling på Chalmers, från Tema teknik och social förändring, Linköpings 
universitet samt Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, 
Luleå tekniska universitet. Studien baserar sig delvis på en enkätundersökning 
som Karin Reinosdotter vid Avdelningen för VA-teknik genomfört i diaglog med 
Henriette Söderberg. Denna enkätundersökning finns presenterad i sin helhet i 
”Local or Central Snow Deposits” av Karin Reinosdotter.  

Författarna står alla för texten, men har delat på arbetet. Inledningen och 
avslutningen har vi skrivit gemensamt även om Söderberg höll i pennan 
inledningsvis och Wihlborg avslutningsvis. Mannberg har samlat in empiriskt 
material till de båda delstudierna som redovisas i kapitel två och tre. Hon har även 
tagit fram de individbanor som återfinns i appendix två. Söderberg har ansvarat 
för delstudien om snödeponier. Det innebär att hon lett arbetet och skrivit 
huvuddelen av texten i kapitel två. Wihlborg har lett delstudien om hushållens 
påverkan av snön och skrivit huvuddelen av kapitel tre.   

 

Lulsundet och Kungsbacka, Skeda i december 2003 

 

 

Mariann Mannberg, Henriette Söderberg & Elin Wihlborg  
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Sammanfattning 
 
Hållbar utveckling är en vision. För en kommun innebär arbetet med hållbar utveckling 
en process utan ett definierat slutmål. Hållbar utveckling handlar mycket om att ändra 
arbetssätt och tankemönster och att tydligt integrera olika aspekter på den verksamhet 
man arbetar inom. Syftet med den här rapporten är att analysera hur kommunerna 
hanterar snö och konsekvenserna av dessa val. Hur snöhanteringen är organiserad, vilka 
institutionella faktorer som påverkar och vilka effekter snöhanteringen har på 
allmänhetens vardagsliv är frågeställningar som varit centrala.   

Kommunerna är ansvariga för snöhantering i Sverige. I deras beslutsunderlag ingår både 
uppgifter som går att relatera till givna förutsättningar och effekter av olika alternativ. Vi 
har uppmärksammat de institutionella förhållanden och allmänhetens vardag, vilka bör 
ingå i planering av uthållig snöhantering.  
 
De typer av förutsättningar som kommunerna pekat ut som betydelsefulla för hur snön 
hanteras är ekonomi, lokala institutionella förhållanden, geografiska förhållanden och den 
byggda miljön. De två sistnämnda påverkar i första hand val av deponiplats. Effekter som 
hanteringen ger upphov till och som påverkar verksamheten var framförallt 
naturmiljörelaterade, säkerhetsfrågor (halka och trafiksäkerhet) och allmänna opinionen. 
 

Frågan om lokala eller centrala snödeponier i en framtida snöhanteringsstrategi är central 
för projektet inom vilket rapporten gjorts. Den svaga länken för lokala snödeponier är 
huruvida det finns en värdegemenskap mellan nyckelaktörer inom kommunen, om man 
delar gemensamma mål och problembild. Lokala institutionella förhållanden lyftes fram 
som en betydelsefull förklaring till varför man gör som man gör idag. Dessa kan därför 
utgöra både hinder och möjlighet, beroende på lokal karaktär. Lokala snödeponier 
innebär också att ansvarsfördelningen kan förändras då till exempel fastighetsägare kan 
få utökat ansvar, eller parkavdelningen större roll. Det sistnämnda kan innebära att 
planeringsprocessen för snöhantering behöver förändras och möjliggöra större deltagande 
från intressenter tidigt i processen. Man skall dock ha klart för sig vilket syfte deltagandet 
har så att man inte går i fällan att generellt ropa på ökat deltagande, som ofta görs i den 
politiska retoriken kring uthållig utveckling. 

Kunskap om allmänhetens vardag måste dock inte enbart ske genom direkt deltagande, 
utan kan även kommuniceras i planeringsprocessen genom de tidsdagböcker som 
exemplifierats i rapporten. Det framgår således klart att snön främst ses som en resurs i 
de studerade personernas vardagsliv. Det är egentligen inte snön som på något sätt 
begränsar dem, utan möjligtvis kylan som är förknippade med snön.  

Den kommunala och bostadsbolagens organisering av snön ses ofta av hushållen som en 
sammanbunden enhet. Det är i alla fall någon annan som hanterar snön och det innebär 
inget eget ansvar om man väljer att bo i områden med gemensam snöhantering. Däremot 
de hushåll som själva sköter större eller mindre delar av snöhanteringen, visar att de kan 
tolka snöhanteringen till en positiv fysisk aktivitet. 
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1. Snö i staden – något med många aspekter 
Snö – fritidsaktiviteter, vackert landskap, plogbilar, ljus, vinter, högar, smuts, 
halkigt, knarrigt, mysigt, blött, kallt och roligt. Snö utgör en del av vintern i 
Sverige, åtminstone de flestas uppfattning om vinter! Ur ett samhälls och 
individperspektiv blir också snö ett fascinerande komplext område, så snart man 
börjar fundera lite närmare på det. Till synes vardagligt enkla saker är inte så 
enkla när vi skrapar på ytan. Snö skall bort från gator och vägar – vem gör det, 
när och hur bekostas det? Snö innehåller föroreningar av olika slag – vilka och 
hur hanterar vi dem? Snö skall tippas någonstans – i vattnet eller där det finns 
plats, eller? Hur bestämmer man det?  

Men snön påverkar även människors vardagsliv. Vi minns alla de dagar då det 
snöat så vi inte tagit oss till jobbet eller kunnat genomföra vad vi tänkt. Snön 
påverkar oss och dess hantering berör människor, vilket nedanstående citat visar.  

Skatåsplogningen är bara ett litet exempel på en dålig planering av 
snöröjningen i Göteborg. Att det snöar vintertid borde inte vara någon 
överraskning – möjligen mängden.  
(Göteborgs Postens ledarsida 030207)  

Människors ser även hur vår hantering av snön påverkar de komplexa ekosystem 
som vi är en del av.  

Tonvis av tungt förorenad snö, dumpad i Riddarfjärden och med inslag 
av kundvagnar, julgranar och ölburkar, pressar med ursinnig kraft mot 
Stockholms ström. Miljöskandalen hotar att slå ut ett av Sveriges bästa 
havsöringsvatten.  
(Dagens Nyheter, nyhetsartikel, 020116)  

Snön utgör en del av vardagslivet och människors dagliga rutiner för att göra så 
enkla dagliga saker som att ta sig till arbetet påverkas också av snön, som en 
förälder funderar kring i en diskussion på nätet.  

Oj, vilket väder! Det verkar ju inte sluta heller! Blandade känslor här, 
jag älskar snö och vinter, men det är inte kul när det blir trafikkaos och 
olyckor. Glad för att jag åker bil är jag i all fall, även om det kan vara 
en hel del trix innan man kommer ut! Bussarna står tydligen still och 
köerna är inte nådiga, stackars de som verkligen måste åka.   
(Inlägg på: www.foraldrar.com, 030205) 

Människors reaktioner på snöhanteringen är mångfacetterade och framkommer ur 
olika perspektiv. Invånarnas reaktioner är en viktig orsak till hur kommunerna 
hanterar snön, men även ekonomi, transporter, markegenskaper, den byggda 
miljön, organisation och vardagsliv är områden som påverkar hur kommunerna 
hanterar snön. Vid Luleå Tekniska Universitet drivs sedan 2001 ett projekt kring 
snöhantering och deponering i samarbete med åtta kommuner i Norrland (Boden, 
Luleå, Skellefteå, Sollefteå, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Östersund).  

Kommunerna är ansvariga för snöhantering i Sverige. I deras beslutsunderlag 
ingår både uppgifter som går att relatera till givna förutsättningar och effekter av 
olika alternativ. En skillnad mellan förutsättningar och effekter är att 
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förutsättningar måste hanteras och tas hänsyn till, som geografiska förhållanden, 
den byggda miljöns struktur, institutionella förutsättningar samt ekonomiska 
förhållanden. Snöhantering är en komplex process och omfattar i projektet 
borttagande av snö, transporter, deponering och halkbekämpning. Olika strategier 
för dessa moment finns i olika kommuner beroende på ett antal olika faktorer.  
 

Givna förutsättningar         Snöhantering 
 
 
 
 
      
                   Olika typer  
                                                                      av effekter  
 
Figur: 1:1 Snöhantering påverkas av ett antal olika typer av förutsättningar som 
tillsammans genererar en vald strategi. En strategi som i sin tur orsakar ett antal olika 
effekter, konsekvenser, för sin omgivning. Dessa effekter kan i sin tur indirekt påverka 
valet av framtida strategi, därav den streckade linjen.  

 

Figur 1 sammanfattar på ett mycket generellt plan förutsättningarna kommunerna 
arbetar under när de utformar strategier för snöhantering (baserad på Reinosdotter 
m fl, 2003). Effekter på miljön, lokalsamhället och invånarnas säkerhet genereras 
alltid, men går att påverka genom val av strategi. Dessa effekters påverkan på 
vilka kommunala strategier som utformas blir då indirekt. Ett exempel är att 
allmänhetens klagomål i en kommun angavs som avgörande skäl för hur man 
gjorde. Dessa klagomål har dock uppstått som en effekt av tidigare strategi, 
klagomålen är ingen given förutsättning på samma sätt som det lokala gatunätet är 
det. Gatunätet har man att anpassa sig till oavsett vilken strategi som väljs 
(extremfallet att bygga om gatunätet och ändra stadsplanen undantas), klagomålen 
uppstår på grund av tidigare gjorda val.  

Enskilda människor reagerar på kommunens snöhantering först när den upplevs 
som problematisk. Men det finns en mängd sammanhang då människor förhåller 
sig neutrala eller till och med positiva till snön och dess hantering. Men sådana 
åsikter framförs sällan till kommunerna och som enskilda människor reflekterar vi 
sällan över det som fungerar och upplevs som OK. Därför vill vi i denna studie 
kombinera en analys av kommunernas agerande och hushållens tolkningar av 
snön. Vi belyser dels hur kommunerna ser på snöhanterignen och vilka faktorer 
de framhåller som avgörande för hur de hanterar snön samt hur enskilda 
människors vardagsliv påverkas av snön och hur den hanteras av kommunen.  

1.1 Syfte och frågor  
Syftet med denna rapport är att analysera hur kommunerna hanterar snö och 
konsekvenserna av dessa val. Hur snöhanteringen är organiserad, vilka 
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institutionella faktorer som påverkar och vilka effekter snöhanteringen har på 
allmänhetens vardagsliv.  

Rapporten har två delar: en del som berör snöhanteringens organisation och 
institutionella faktorer som påverkar den, och en del som handlar om hur 
allmänhetens vardagsliv påverkas av snö och kommunernas snöhantering. Metod 
och material redovisas i anslutning till respektive del av rapporten.  

Frågeställningar som belyses är: 

• Hur är snöhanteringen organiserad i de åtta kommuner som ingår i 
studien? 

• Vilka institutionella faktorer är mest betydelsefulla?  

• Hur förändras människors vardag, förflyttningar och tidsanvändning med 
eller utan snö?  

• Vad kan rapportens resultat innebära för valet mellan lokala eller 
centrala snödeponier i kommunerna?1  

 

1.2 Snöhantering som en del av en uthållig utveckling 
Vad menas med uthållig utveckling – i största allmänhet och för snöhantering i 
synnerhet? Det är inget enkelt begrepp eftersom det innefattar många olika 
dimensioner och väldigt många olika tolkningar. I Sverige har ekologiskt uthållig 
utveckling dominerat agendan och blivit till en del av den miljöpolitik som 
utvecklats under de senaste decennierna. Uthållig utveckling kan då vara att nå ett 
visst miljötillstånd. I den här studien har vi använt en bredare förståelse av 
begreppet som mer bygger på ett förhållningssätt än ett specifikt mål. Vi väljer 
således att betrakta uthållig utveckling som processkvalité, det vill säga att sträva 
efter att integrera hänsyn till naturmiljön med hänsyn till människors vardagsliv, 
att sträva efter ekonomisk rimlighet och effektiv resurshantering utan att äventyra 
någons behov (t ex Kain, 2003).  

En komplex vision som uthållig utveckling ökar kraven på kunskapshantering i 
planeringsprocesser, då kunskap av olika slag behöver integreras i samma 
process; lekmannakunskap, professionell kunskap, vetenskaplig kunskap av olika 
slag etc. En företeelse som går under benämningen transdisciplinärt arbetssätt på 
engelska, men som på svenska snarare skulle kunna kallas tvärkunskap till 
skillnad från tvärvetenskap som endast syftar till vetenskaplig kunskap (Lundgren 
m fl 2002; Scholz, 2002).  

                                                 
1 Den sistnämnda frågeställningen har anknytning till det övergripande syftet i det 
forskningsprojekt som rapporten är framtagen inom: ”Lokala eller centrala snödeponier” 
finansierat av Formas. Projektet fokuserar på hantering av snö i tätort och i projektet medverkar 
samhällsbyggnadsingenjörer, samhällsvetare, trafikingenjör och geotekniker. Idag används 
framförallt centrala snödeponier av kommunerna. Projektet centrala fråga är om lokala deponier 
skulle vara ett alternativ som bidrar till en uthållig utveckling, som är den utmaning som all 
verksamhet idag bör axla och arbeta mot. 
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Forskningsprojekt och programsatsningar producerar i dagsläget mängder med 
data, resultat och rapporter om uthållighet som i en planeringsprocess kan vara 
svåra att samtidigt hantera och sammanväga. Det är en komplex uppgift att 
försöka utforma en uthållig snöhanteringsstrategi och inom projektet är vi eniga 
om att ett integrerat angreppssätt, där olika dimensioner möts, är nödvändigt. Vi 
ser således huvudsakligen fyra typer av aspekter på uthållig snöhantering: 

 
1. Miljöeffekter 

- utsläpp till luft 
- utsläpp till vatten 
- utsläpp till mark 

2. Kostnader 
3. Organisatoriska och institutionella aspekter 
4. Påverkan på allmänhetens vardagsliv 

 

Detta forskningsprojekt drivs i nära samarbete med de deltagande kommunerna. 
Dels för att få tillgång till deras perspektiv och professionella kunskap och dels 
för att få möjlighet att få löpande respons på våra forskningsresultat.  En uthållig 
hantering av snö, skulle enligt resonemanget inledningsvis, handla om att tydligt 
ta hänsyn till påverkande orsaker och genererade effekter och i 
planeringssituationer integrera den varierade kunskap som genereras av dessa. 
Något som kanske låter relativt självklart men som ännu inte sker idag den 
omfattning som krävs för att nå en uthållig utveckling.  

Omfattande resurser har under de senaste åren investerats i utvecklingen av olika 
typer av planerings- och beslutsstöd i kommunerna, där kriterier och indikatorer 
används för att göra bedömningar om olika verksamheter utvecklas i önskad 
riktning ( t ex Bell & Morse, 1999; CSD, 2003; EEA, 2002).). Kriterier i 
betydelsen mål att nå, och indikatorer i betydelsen grad av måluppfyllelse, kan 
också användas för att göra jämförande bedömningar mellan olika alternativ, som 
lokala och centrala snödeponier.  Den kunskap vi utvecklar inom projektet har 
som syfte att vara ett stöd i strategisk planering och därmed underlätta 
systematiska jämförelser mellan olika snöhanteringsalternativ för kommunerna.  

Oftare hör man i diskussioner kring förändringar och utveckling av uthålliga 
alternativ att det är de samhälls- och individrelaterade aspekterna som är den stora 
utmaningen att hantera. Frågan hur man kan hantera dessa aspekter mer 
systematiskt och hur de mer generellt kan integreras i kommunala planerings- och 
beslutsprocesser finns ännu en begränsad kunskap och erfarenhet kring. Denna 
rapport är delvis ett bidrag till att öka den kunskapen.  
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2. Kommunernas snöhantering och 
institutionella förutsättningar  
Åtta kommuner ingår i studien, Boden, Luleå, Skellefteå, Sollefteå, Sundsvall, 
Umeå, Örnsköldsvik, Östersund. Alla åtta har ingått i studien kring organisation 
och institutionella faktorer. För studien av hur allmänhetens vardagsliv påverkas 
av snö har personer från två kommuner ingått, Boden och Umeå. Det här kapitlet 
inleds med en kort beskrivning av de åtta kommunerna som 
bakgrundsbeskrivning. De åtta kommunerna valdes för att de representerar 
tillsammans mindre och större kommuner, samt kommuner vid kusten och i 
inlandet. De har alla också uttryckt intresse för att ändra sin snöhantering och 
deltar därför gärna i projektet. Det är tätortens hantering av snö, och då 
huvudorten i kommunen, som vi fokuserar i projektet. Hur de åtta kommunerna 
valt att hantera sin snö, vilka aktörer som är inblandade och vilka huvudsakliga 
argument man använt sig av redovisas som del två av kapitlet. Del tre handlar om 
institutionella faktorer såsom lagar, regler och procedurer, men också informella 
faktorer som rutiner och normer som etablerar sig över tid i alla typer av 
verksamheter.  

I denna rapport skiljer vi på den lokala organiseringen av snöhantering, det vill 
säga hur vilka aktörer som gör vad i varje kommun, och den institutionella 
struktur som utgör det sammanhang som kommunerna agerar inom. För 
snöhanteringen innebär det att gatukontoret i Skellefteå är den lokala 
organisationen som är ansvarig för den lokala organiseringen, liksom gatukontoret 
i Luleå. Hur dessa utför verksamhet kan skilja sig på olika sätt. Alla har dock 
gemensamma regler och procedurer (lagstiftning), men också ofta mer informella 
normer och rutiner gemensamt. I verksamheter etableras efter en tid informella 
normer och rutiner, man vet hur man alltid har gjort och fortsätter att göra så, 
vilket ger stadga och trygghet samtidigt som det innebär en tröghet och ovilja att 
förändra. VA-sektorn i Sverige är ett ypperligt exempel på en sektor med en 
mycket välutvecklad institutionell struktur på nationell skalnivå (Söderberg, 
1999). Hanteringen av snö är på samma sätt en verksamhet som utvecklats på 
liknande sätt, ansvariga personer har välutvecklade nätverk och kontakt för utbyte 
av erfarenheterna. Jämfört med hanteringen av avlopp  erbjuder dock hantering av 
snö större lokala variationer. Dels är man inte bunden av ledningsnät och liknande 
reningsverk och dels så är regleringen av snöhantering inte lika strikt utan lämnar 
större utrymme för lokala beslut.   

Olika material och tillvägagångssätt har använts för att kartlägga kommunernas 
sätt att hantera snö. Först skickades en enkät ut till de medverkande kommunerna 
under hösten 2001. Den ställdes till ansvariga tjänstemän inom teknisk förvaltning 
respektive miljöförvaltningen. Enkätens frågor berörde hur snön omhändertogs, 
vilka mängder det handlade om och vilka faktorer man prioriterade högst vid val 
av hantering och plats för deponin. Ett gemensamt möte med ansvariga chefer 
från de åtta kommunerna hölls under hösten 2001. Var och en fick då redogöra för 
vilka huvudsakliga problem de ansåg att de hade i samband med snöhantering. 
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Frågor som vilka aktörer som påverkar snöhanteringen, de lokala politikernas 
intresse, relationen till allmänheten samt till lokala intresseorganisationer togs 
också upp. Anteckningar togs under mötet som sedan utgjort en del av 
bakgrundsmaterialet för den uppföljande studien.  

Under vårvintern 2002 genomfördes studiebesök i alla åtta kommunerna med 
möjlighet att på plats se deras förutsättningar. Anteckningar togs från dessa 
studiebesök. Under hösten 2002 har sedan telefonintervjuer genomförts med 
ansvarig chef för snöhantering i de åtta kommunerna. Dessa telefonintervjuer 
handlade om vilka aktörer som är inblandade i kommunernas hantering av snö, 
vilka aktörer de anser påverkar valet av strategi, vilka faktorer som de anser 
påverkar valet av strategi samt vilken typ av kunskap de huvudsakligen baserar 
sina beslut och prioriteringar på. Faktorer som fanns i åtanke var pengar, 
marktillgång, tradition, lokal opinion samt givetvis en öppning för den intervjuade 
att göra egna tillägg. Kunskap som eftersöktes var dels huruvida man i 
kommunerna ansåg sig i behov av mer forskning eller mer praktisk kunskap, och i 
så fall inom vilka områden. De områden som uppmärksammades i intervjuerna 
var ekonomi, miljöpåverkan, naturresurshantering, markegenskaper, attityder 
bland allmänhet och intresseorganisationer samt institutionella faktorer såsom 
lagstiftning, politiska mål. Givetvis gavs de intervjuade även här möjlighet att 
själva lägga till andra faktorer.  

Kontaktpersoner i kommunerna för projektet räkning har varit den person som var 
huvudsaklig informant på möten, besök och vid intervjuer. Även andra personer i 
kommunerna har ibland intervjuats eller bidragit med information, se appendix 1.  

Umeå kommun har fått en styvmoderlig behandling materialmässigt av flera 
orsaker. Först hade de inte möjlighet att ha någon representant närvarande vid det 
inledande projektmöte som hölls hösten 2001 och under vår period för 
telefonintervjuer bytte de gatuchef, varför vi inte fick möjlighet att intervjua 
någon av dem. Kommunen har dock bidragit med svar på enkäten samt besökts 
genom studiebesök. Materialet i kapitel två grundas på information av de personer 
som redovisas ovan i tabell 2.1, om inte annat anges.  

Med detta material som grund har en bild av kommunerna snöhantering kunnat 
ges. Sammanhanget, den institutionella struktur, inom vilken den sker har också 
antytts genom den information i olika form som kommunerna bistått med. Visst 
kompletterande material har också använts för att få en tydlig bild över den 
institutionella strukturen och de institutionella faktorer som påverkar snöhantering 
i kommunerna.  

2.1 Om kommunerna i studien 
I tabell 2.1 nedan redovisas folkmängd, antal boende i huvudorten, invånare per 
kvadratkilometer samt politiska majoritet, i de kommuner som ingår i projektet, 
under mandatperioden 2003-2006.  
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Tabell 2.1 Bakgrundsinformation om kommunerna i studien. 
 Folkmängd Boende i 

huvudorten 
Inv./km2 Politisk 

majoritet 
1999-2002 

Politisk 
majoritet 

2003-2006 
Boden 29 000 19 000 959 (s) 6-

partikoalition
Luleå 72 100 45 000 1734 (s) (s) 
Skellefteå 72 000 31 700 1470 (s) Borgerlig + 

(v) o (mp) 
Sollefteå 21 400 8 700 936 (s) o (v) (s) o (v) 
Sundsvall 93 300 48 700 1800 (s) o (v) (s) o (v) 
Umeå 106 500 71 000 2100 (s) o (v) (s) med 

borgerligt 
stöd 

Örnskölds-
vik 

55 000 28 800 1203 (s) (s) 

Östersund 58 400 43 500 1651 (s), (v) o (m) (s) o (v) 

En aspekt som inte ingick i urvalet var de politiska majoritet i kommunen. Den 
antogs inledningsvis inte vara avgörande. Nu har det fallit sig så att kommunerna i 
studien till en övervägande del har socialdemokratisk majoritet under innevarande 
mandatperiod 2003-2006. Detta är en slump och inte ett resultat av ett noga 
övervägt urval. Det som dock är övervägt, och som också syns i tabell 1, är att vi 
eftersökt större, medelstora och mindre kommuner med olika omfattning på tätort. 
En annan aspekt vid urvalet var kommunernas geografiska läge. Boden, 
Östersund och Sollefteå är inlandskommuner, de andra är kustkommuner vid 
Bottenhavet och Bottenviken. Östersund ligger i sin tur vid Storsjön, jämfört med 
Boden och Sollefteå som har Lule älv respektive Ångermanälven som 
huvudsakliga recipienter.  

2.2 Hur hanteras snön och av vem? 
Som tidigare nämnts har de åtta kommunerna idag centrala snödeponier. Det 
innebär dock lite olika saker i de åtta kommunerna.  

2.2.1 Boden kommun 

I Boden är gatuavdelningen som ligger under tekniska förvaltningen ansvarig för 
snöhanteringen. Tekniska förvaltningen styrs av ett tekniskt utskott med politiker. 
All snö från det centrala stadsområdet körs bort, då den täta bebyggelsen gör att 
det inte finns plats för lokala tippar inne i tätorten. Snö från villaområdena läggs 
på lokala deponier då denna snö är renare än den i staden och fri från sand. 
Tippning av snö från centrala staden sker på försvarsmaktens mark fem kilometer 
från staden och deponin ägs också av försvaret. Samarbetet kring snödeponin, 
som pågått i 10 år, grundades på ett redan påbörjat samarbete gällande 
sandningssand.  

Försvaret har signalerat nedläggning av deponin vilket av kommunen antas bero 
på att marken skall nyttjas för andra ändamål. Kommunen har också fått klagomål 
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från fastighetsägare i närheten av deponin på lägre marknivå. Dessa hävdar att 
deras mark blivit vattensjuk på grund av deponin. Viss oro för att grundvattnet 
kan ha påverkats har gjort att man tagit vattenprover vid enstaka tillfällen, som 
dock inte uppvisat några miljöfarliga halter av föroreningar. Inget 
kontrollprogram från det lokala miljökontoret eller krav från länsstyrelsen finns 
idag som man måste följa 

Kommunen har därför börjat söka plats för egen deponi och är i dagsläget mycket 
intresserad av att hitta en annan lösning än den man har. En lämplig plats har 
identifierats där utfyllnad med jordmassor påbörjats. Några beslut om lokalisering 
har dock inte fattats (i maj 2003) och man har inte heller fördjupat 
undersökningarna om platsens lämplighet. Kommunen avvaktar definitivt besked 
från försvaret och även resultat från detta projekt innan man fattar något beslut i 
frågan.  

Riktlinjer för när man börjar ploga och transportera bort snö i Boden är 4 cm 
snötäcke för stora vägar samt gång- och cykelbanor, vid 8 cm övriga områden, 
som trottoarer. Snöröjningen i Boden sker i kommunal regi. Verksamheten är 
uppdelad i 50 plogdistrikt där kommunen är utförare i tio distrikt, Boden Frakt i 
tio och mindre entreprenörer är utförare i resterande 30 distrikt. Uppdelningen 
styrs av områdenas karaktär och geografiska läge. De områden som kommunen 
handhar med egna maskiner är centrala områden som skolgårdar etc. Boden Frakt 
handhar stora vägar, cykel- och gångvägar samt villaområden. De mindre 
entreprenörerna handhar perifera områden mindre områden i kringliggande byar.  

Upphandling av entreprenörer gäller under en treårsperiod för lastbilar och 
tvåårsperiod för traktorer. Olika längd på avtalsperioderna anses av kommunen ge 
större möjligheter till anpassning och justering av verksamheten. Det innebär även 
mindre stressiga upphandlingsperioder då allt inte måste upphandlas vid samma 
tidpunkt. Upphandlingskraven följer Vägverkets miljöklassning av fordon. 
Entreprenörer med så kallade röda bilar får endast köra högst 50 tim/år.2  

Kommunen betalar en avgift på 25 kronor per lass, där ett lass innebär 20 
kubikmeter. I enhetspriset ingår då all skötsel av deponin, förutom avstädning av 
området på våren vilket utförs av skolungdom arrangerat av kommunen. Totalt 
sett kostade snöhanteringen i hela Bodens kommun 8,2 miljoner år 2000, vilket 
innebar ett underskott på 600 000. Drygt hälften av kostnaderna går till röjning. 
Ansvariga i kommunen tycker att det skett en standardsänkning under de senaste 
åren.   

                                                 
2 Vägverket har formulerat miljökrav för motorfordon vid upphandling av entreprenader. 
Entreprenören ska redovisa en förteckning för beställaren med uppgifter om fordonstyp, drivmedel 
och emissioner för de motorfordon och arbetsmaskiner som används i entreprenaden. Det finns tre 
klasser för motorfordon och arbetsmaskiner som kallas: grön, gul och röd klass. Om fordon ur den 
gröna klassen används erhåller entreprenören en bonus per debiterad timme. Användningen av 
fordon inom den gula gruppen utgör basnivån för ersättningsregler. Om fordon ur den röda 
gruppen används, görs avdrag på ersättningen.  
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2.2.2 Luleå kommun 

Tekniska förvaltningen som leds av en teknisk nämnd ansvarar för snöhanteringen 
i Luleå kommun. I Luleå har man en stor snödeponi dit all lastbilssnö 
transporteras.  De har provat att tippa i havet för ett par år sedan men det 
fungerade inte bra. Nu får de inte tippa i havet för det lokala miljökontoret. En 
avgift tas ut från andra aktörer som vill använda tippen, 45 kronor per lass kostar 
det för till exempel privata fastighetsägare att använda deponin. Ett lass kan vara 
upp till 22 kubikmeter. Det finns inritat på stadsplanen var lokala deponier får 
placeras, där traktortransporterad snö kan läggas.  

Man har idag ett 50-tal lokala snöupplag. De lokala deponierna är i många fall 
dränerade för att motverka att marken försumpas. På bredare gator i 
villaområdena ligger snön kvar i plogvallar hela vintern, men generellt kör man 
bort mer snö idag är man gjort tidigare på grund av krav från allmänheten.  

Gatorna röjs när snötäcket är 5-10 cm. Större vikt har senaste åren lagts på att 
ploga cykelbanorna. Gatuchefen är dock osäker på vad som är hönan och ägget 
här. Cyklas det mycket i Luleå på grund av väl röjda cykelbanor eller röjs 
cykelbanorna snabbt för att man har många cyklister? Man sandar även mer idag 
än tidigare. Soptunnorna som skall placeras ut på gatan för att förenkla för 
renhållningen ställer till problem för snöröjningen. Det har hänt att 
renhållningsavdelningen fått betala omplogning av gator när sophämtning 
sammanfallit med snöröjning.  

Utförandet av snöhanteringen i Luleå är uppdelat på 15% kommunägda fordon 
och resterande del på entreprenad. Entreprenaden löper på tre års avtal. Man utgår 
från Vägverkets miljökrav på däck och bränsle. Parkavdelningen inom kommunen 
är relativt aktiv och har åsikter kring snöhantering. De vill blanda annat att sanden 
som används för att sanda på vintern skall tas om hand och de vill inte att deras 
parkyta används för snöupplag då det försenar tidpunkten för när man får 
grönskande gräsmattor. Parkavdelning har också framfört klagomål på att man 
kör sönder buskar och träd när man deponerar snö i parkområdena. Totalt sett 
kostade snöhanteringen i Luleå 19,5 miljoner för år 2000. 

2.2.3 Skellefteå kommun 

Tekniska förvaltningen som leds av en teknisk nämnd ansvarar för snöhanteringen 
i Skellefteå kommun, liksom fallet var i Luleå. Snö körs sedan 15 år tillbaka till 
en stor deponi utanför staden, som även fungerar som jordtipp. Flera privata 
aktörer, och även allmänheten, nyttjar tippen och betalar då 65 kronor per lass 
oberoende av storlek. Det finns förutom denna ca 200 mindre upplag. 
Vattentippning har förekommit men försvann under 1970-talet. Idag får man inte 
tippa i älven. Det mesta av snön från centrum körs bort, medan mycket snö kan 
sparas i bostadsområdena. Man har även en del fasta snöupplag i stan, men det 
finns mycket parkmark i Skellefteå och det är därmed svårt att finna mark för 
lokala upplag. Parkavdelningen vill inte att man har snöupplag i parkerna. Salt 
används inte utan haltbekämpning sker med naturgrus som det finns gott om i 
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kommunen. Den goda tillgången innebär dock att intresset för att återanvända 
gruset är litet.  

Man har en prioriteringsordning inom Skellefteå tätort ned mot Skelleftehamn på 
vilka områden som skall röjas, indelad i tre klasser: I, II och III. Man börjar ploga 
vid 6 cm. Sönderplogade postlådor ersätts bara om de har stått utanför gatumark 
och då med en likvärdig. Upphandling av entreprenörer sker till 75 %. 
Kommunen tillhandahåller dock fordon till 80% av entreprenörerna. Detta började 
efter bråk om skiftande kvalité på entreprenörernas fordon och nu fortgår 
lösningen för att förbruka inköpt maskinvara. Upphandling sker för en 
treårsperiod plus ett plus ett års option. Miljöaspekter styr i stor utsträckning 
upphandlingen och man kräver miljödiesel Mk1 och däck som inte innehåller 
HA-oljor, däremot har man inga krav på partikelfilter och katalysator när det 
gäller avgasrening. Entreprenörer med egna fordon försöker man styra till inköp 
av nyare och mer miljöanpassade maskiner genom att använda sig av Vägverkets 
miljöklassning.  

Samarbetet inom avdelningen mellan park och gatas olika intressen fungerar väl. 
Allmänheten är uttryckligen emot lokala snöupplag då man är rädd för att utsikten 
från husen begränsas och att vatten från snösmältningen skall rinna in på tomten 
och i värsta fall mot huset. Miljökontorets tjänstemän tycker att de kan för lite, 
och att de får för lite information från länsstyrelse och Naturvårdsverk kring 
snöhantering för att kunna kräva att deponierna skall vara tillståndspliktiga.  

Budgetmässigt går snöhanteringen inte ihop sig. Man är i kommunen därför 
mycket intresserad av att lokala deponier och att spara så mycket snö som möjligt 
på plats. Totalt sett kostade snöhantering i Skellefteå kommun nästan 14 miljoner 
för år 2000. Av dessa går hälften till att röja snön i tätorten.  

2.2.4 Sollefteå kommun 

I Sollefteå har man en Samhällsbyggnadsnämnd som politiskt är ansvarig för 
snöhanteringen, där det praktiska arbetet utförs på Samhällsbyggnadskontoret. 
Kontorets verksamhet omfattar även kommunens miljötillsyn som i flertalet av de 
andra kommunerna ligger som en egen enhet. Den nuvarande Sollefteå kommun 
var fram till början av 1970-talet indelad i ett flertal mindre kommuner. Efter 
kommunsammanslagningen bibehölls en lokal förvaltning i form av ett 
lokalkontor på vissa orter, bland annat Ramsele och Junsele. Ansvaret för 
väghållningen bibehölls på dessa orter som vägföreningar, som fanns även innan 
kommunsammanslagningen. Vägföreningarna får idag driftsbidrag från 
kommunen. 

Såväl Sollefteå som Ramsele tippar snö i Ångermanälven då man har nipor3 som 
ger bra fallhöjd. Man har också en deponiplats som man använt i 30-40 år. Ingen 
avgift tas ut för andra användare. Inga lokala tippar finns i tätorten, istället läggs 
snön på gångbanorna. Inget kontrollprogram från det lokala miljökontoret eller 
krav från länsstyrelsen finns idag som man måste följa. Postlådorna har blivit ett 

                                                 
3 Nipor är en form av höga sanddynor som ger brant ner mot älven. 
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dilemma så man gjort smalare gator, vilket inneburit att postlådorna flyttats ut och 
vintertid står i vägen för snöröjningen.  

Man börjar röja snö vid ett snödjup av 6-8 cm, vid blötsnö kan röjningen börja 
tidigare, vid ca 4-6 cm. Samhällsbyggnadskontorets produktionsavdelning 
ansvarar för utförandet av snöhanteringen. Avdelningen upphandlar snöhantering 
i tätorten till största delen av företaget Västernorrlands Transport & Gräv. 
Kommunen äger en lastbil för bland annat bortforsling av snö. Man hade tidigare 
en större egen maskinpark och ett par egna distrikt, men när maskinerna inte 
nådde upp till de miljökrav man ville tillämpa sålde man ut dem. Miljökrav kan 
nu läggas på entreprenörernas maskiner. Kommunen samarbetar med kommunens 
bostadsföretag SBAB (Sollefteå Bostads AB) och fastighetskontoret kring 
snöröjning. Samarbetet sker konkret genom att man tar hand om snöröjningen vid 
geografiskt angränsande ansvarsområden. Man samarbetar inte med privata 
fastighetsägare.  

Totalt kostade snöhanteringen i kommunen 3.2 miljoner varav 2,4 miljoner i 
tätorten för år 2000. Generellt har kommunen dålig ekonomi. Varje möjlighet att 
bättre utnyttja pengarna försöker man ta och strävar efter större samordning kring 
snöhantering i tätorten mellan alla inblandade och ansvariga aktörer.  

2.2.5 Sundsvall kommun 

I Sundsvall är det Stadsbyggnadsnämnden med Stadsbyggnadskontoret som 
ansvarar för beställning av snöhantering. Fastighetsnämnden och 
Fastighetskontoret är utförare av beställt uppdrag. VA-verksamheten har 
bolagiserats och ligger under Sundsvall vatten som är huvudman för dagvattnet, 
men Stadsbyggnadsenheten har delvis huvudmannaskap även för 
dagvattenavledning från gatumark. I samband med översvämningarna sommaren 
2000 upptäcktes att parkavdelningen också har ett ansvar för dagvattenavledning 
inom parkmark. Bolagisering har komplicerat ansvarsfördelningen inom det här 
området, vilket anses vara värt att uppmärksamma och utreda mer.  

Sundsvall tippar sin snö både på land och i havet. Själva tippningen i havet sker 
från kajkant i Bottenviken på djupt vatten. En båt används för att röra om. 
Näringslivet i kommunen vill bli av med sin snö smidigt och kommunen anser att 
det är bra att ge dem den servicen. Den centrala vattentippen stängdes under 2002 
för privat bruk och används numera endast av kommunen. Detta har resulterat i att 
privata åkare inte har någonstans att lägga snön utan istället la den lite varstans. 
Nu kör de flesta privata åkare snön till den anläggning för fjärrkyla som finns vid 
Sundsvalls sjukhus, så problemet med spontana deponier har minskat. Andra 
aktörer än kommunen betalar 55 kronor per lass för att bli av med snön, ett lass 
beräknas till 15 kubikmeter. Den smutsigaste hyvelsnön går till Nacksta tippen dit 
enbart hyvelsnö körs.  

Genomfarts- och bussleder samt gångbanor plogas vid snödjup på 4-8 cm, övriga 
områden vid 8-12 cm. Fastighetskontoret som är ansvarig utförare organiserar ca 
20% av utförandet i egen regi, 80% upphandlas av entreprenörer. Entreprenörerna 
är dock huvudsaken två stora aktörer, en ekonomisk förening och ett nybildat 
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bolag. I båda ingår såväl större maskinhållare som enskilda åkare. Avtalen med 
entreprenörerna baseras bland annat på Vägverkets miljöklassning av fordon i 
grön, gul och röd klass. Entreprenörer med fordon i röd klass får minst ersättning. 
Begränsade valmöjligheter gör dock att man i kommunens inte tycker att 
miljöklassificeringen får önskad effekt. Den bristande konkurrensen gör att 
kommunen får anlita de entreprenörer som finns, även om det är till nackdel för 
miljön. Vid de få val man kunnat göra har dock miljöaspekter fått företräde 
framför ekonomiska hänsyn.  

Miljökontoret har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret besiktigat sex tippar 
baserat på ett kontrollprogram det lokala miljökontoret föreslagit. Två tippar har 
man slutat använda under de senaste åren på grund av att de inte uppfyllde 
miljökraven. I kommunen anser man att rådande snöhanteringsstrategi har byggts 
upp utifrån en fortgående process av erfarenhets- och kunskapsinhämtande från de 
anställda. En viss oro finns i kommunen inför stundande pensionsavgångar och 
det kompetensbortfall som sker under en koncentrerad tidsperiod. Totalkostnaden 
för snöhantering i Sundsvalls kommun, för år 2000, var 19,7 miljoner. 

2.2.6 Umeå kommun 

Gatukontoret i Umeå är ansvariga för snöhanteringen. All snö körs bort från 
centrum, även om vallarna kan få bli upp till en halv meter höga innan de körs 
bort. Ingen snö körs bort från bostadsområdena. Förr tog man till och med bort 
snön ur diken, det gör man inte längre. Vattentippning har förekommit men 
försvann under 1970-talet. Ingen saltanvändning förekommer i kommunen vilket 
innebär att man har viss svårighet att få tag i material till halkbekämpning. 
Deponierna används även av andra aktörer som då betalar mellan 55-75 kronor 
per lass, beroende på storlek. För 55 kronor kan man tippa 17 kubikmeter, för 75 
kronor 23 kubikmeter. Tipparna i kommunen är tillståndspliktiga och 
miljökontoret kräver att provtagning görs inom en snar framtid. Man har åtta 
tippar med tillstånd att användas, sju nyttjas aktivt. I Umeå finns ett 
kontrollprogram från länsstyrelse och miljökontor för snödeponier som man följer 
och protokollför. 

Man röjer gång och cykelvägar vid 2 cm nysnö, prioriterade gator vid 2-5 cm och 
övriga lokalgator vid 5-10 cm. Den totala årskostnaden för snöhantering brukar 
variera mellan 25-35 miljoner för hela kommunen. Resultatet har under de senaste 
åren varierat mellan ett överskott på fyra miljoner och ett underskott på tio 
miljoner. 

2.2.7 Örnsköldsvik kommun 

I Örnsköldsviks kommun har tekniska kontoret som leds av en teknisk nämnd, 
ansvaret för att hantera snö. Snö tippas i havet som betraktas som en 
behandlingsanläggning och därför inte är tillståndspliktig. Man har idag två 
stycken centrala vattentippar och ca tio stycken lokala landtippar. Deponier med 
mer än 10 000 kubik är tillståndspliktiga i kommunen. Inget kontrollprogram från 
det lokala miljökontoret eller krav från länsstyrelsen finns idag som man måste 
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följa. Industrierna i Örnsköldsvik ligger centralt och har liten tillgång till egen 
mark att göra av snön på. Liksom i Sundsvall ser kommunen det som en service 
för näringslivet att ta hand om deras snö. Man har inte haft problem med vare sig 
sopkärl eller postlådor, däremot har man mycket gång- och cykelbanor att ta 
hänsyn till. Privata fastighetsägare och företag använder dom två största 
deponierna. Vid Framnäskajen kostar det 30 kronor per lass för dessa aktörer att 
tippa snö.  

Man har väldig utrymmesbrist i centrum varför man inte där på ett enkelt sätt kan 
hitta platser för lokala deponier. På grund av denna utrymmesbrist tas snön bort 
från centrum vid i stort sett varje nederbördstillfälle. Huvudgator, gång- och 
cykelvägar, matargator och bussgator röjs vid 4-6 cm snödjup. Gator i centrala 
stan röjs vid 7-9 cm och inom sex timmar. Övriga områden röjs vid 7-9 cm och 
inom 12 timmar. Kommunen samordnar all snöröjning vilket sker med ca 80% 
entreprenörer och 20% mer egna maskiner. Denna fördelning beror på att 
kommunen vill nyttja sin egen befintliga maskinpark och förbruka redan 
investerat kapital. Entreprenörerna har avtal på fyra år. Antalet möjliga 
entreprenörer att upphandla från har minskat successivt i takt med upprepade 
företagssammanslagningar. Det finns därför idag endast en stor aktör som är 
aktuell för kommunen. Upphandlingen grundar sig på lägsta pris. De 
entreprenörer som har maskiner äldre än 10 år får lägre timpris och över 15 år 
ännu lägre. Detta innebär att man kan styra till byte av maskiner vilket påverkar 
miljön positivt. Ett problem i upphandlingen i dagsläget är dock att man inte kan 
kräva mer från entreprenörernas maskiner än från den egna maskinparken, och 
den är i några fall på gränsen för vad som kan accepteras med hänsyn till 
miljöaspekter.  

Miljökontoret i kommunen är inte nöjda med tippningen i havet såsom den 
fungerar idag. De kan tänka sig tippning i havet, men då först efter att snö 
separerats i olika kvalitéer och att endast den snö med bäst kvalité (minst smutsig) 
tippas i havet.  Helst ser dock miljökontoret att andra platser väljs för deponering 
av snön. Två gamla grustäkter har diskuterats som framtida snöupplag. 
Kontrollprogram för tippar från länsstyrelse eller miljökontor finns inte i 
dagsläget. Parkförvaltningen klagar på gruset som snön drar med sig till parkerna, 
men det är problem som tekniska förvaltningen anser sig kunna hantera.   

Totala kostnader för snöhantering i kommunen stannade vid 17, 5 miljoner år 
2000, varav tätorten kostade drygt 10 miljoner. I kommunen upplever man att en 
standardsänkning har skett de senaste åren.  

2.2.8 Östersund kommun 

I Östersund är miljö- och samhällsnämnden ansvarig för snöhanteringen. Det 
operativa ansvaret ligger på förvaltningen samhällsbyggnad och avdelningen för 
trafik och park i en beställarroll. Östersund vill profilera vinterstaden och det är en 
uttalad ambition i att se snön som en resurs och inte som ett problem. Man 
började för ett par år sedan med lokala upplag i parkerna, för att minska 
transportkostnaderna. Platserna har valts i samråd med parkansvariga som i 
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princip är emot denna hantering.  Det finns en centraldeponi som har varit i bruk 
under cirka 20 år och fem-sex mindre deponier. Den stora deponin är 
avgiftsbelagd och det kostar 30 kr per lass för privata aktörer, framförallt 
Vägverket och privata fastighetsägare, att bli av med snön.  

Samtliga deponier är anmälningspliktiga. Trycket på marken i staden är hårt, 
förtätning innebär att deponiplatserna ”trycks ut” från centrum. Den tidigare 
centraldeponin fick stänga på grund av läget. Snödeponier detaljplaneläggs 
numera.  

Provtagningar har skett sedan 1985, med vissa avbrott, vid den centrala deponin. 
Provtagningsprogrammet är upprättat i samråd med både länsstyrelse och det 
lokala miljökontoret.  

Röjning sker av det prioriterade vägnätet vid ett snödjup på fyra centimeter. 
Övrigt område röjs vid 7 cm. På bostadsgator får körbanebredden krympas till 3 
m innan borttransport sker.  Cirka 70% av snöröjningen sker i kommunens  egen 
regi. Resterande 30% upphandlas i konkurrens där kommunens egna fordon 
inbjudes lämna bud. Uppdragen på Frösön och Brunflo sköts av externa 
entreprenörer. Politikerna har backat från tidigare krav på att lägga mer 
verksamhet på entreprenad. Man har rädd att kommunen skulle förlora kontrollen 
och inte sedan kunna återta den.  

Totala kostnaden för snöhantering i Östersunds kommun var 13,5 miljoner år 
2000. Av detta stod tätorten för nästan 9 miljoner.  

2.3 Kommunernas strategier och agerande 
I inledningskapitlet fanns nedanstående figur ritad som en skiss på hur vissa 
förutsättningar påverkar vilken snöhanteringsstrategi man väljer. Exempel på 
förutsättningar är byggda miljön och lagstiftning. Varje kommun måste hantera 
och anpassa sig till de förutsättningar som är aktuella i den aktuella kommunen. 
En strategi för hur snön hanteras ger i sin tur upphov till effekter, som kan komma 
att påverka framtida strategival. Klagomål från allmänheten är exempel på en 
sådan effekt. Den kan hanteras genom att andra strategier väljs för hur snön 
hanteras, men de kan också leda till att de lokala förutsättningarna på sikt ändras, 
exempelvis i den byggda miljön.  

 
Givna förutsättningar         Snöhantering 

 
 
 
 
     
                

 

                                                                  
Figur 2.1 Snöhantering påverkas av ett antal olika typer av
tillsammans genererar en vald strategi. En strategi som i sin tur o
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effekter, konsekvenser, för sin omgivning. Dessa effekter kan i sin tur indirekt påverka 
valet av framtida strategi, därav den streckade linjen.  

Betydelsen av denna modell skall nu belysas med stöd av de kommunala 
strategier som redovisats i föregående avsnitt. Snöhantering omfattar flera 
moment och de vi inkluderat i projektet är borttagande av snö, transporter, 
deponering och halkbekämpning. Extra uppmärksamhet har lagts på valet av 
deponiplats eftersom det är den centrala frågeställningen i projektet. Vi kommer 
därför att diskutera kommunernas val av strategier, val av deponiplats, 
framtidsutsikter för snöhanteringen samt den lagstiftning som kringgärdar 
snöhanteringen.  

2.3.1 Val av strategi – varför? 

Det finns viss spridning kring vad som påverkat kommunerna att ha den 
övergripande strategi för snöhantering som man har. Risk för att många halkar 
lyfts fram i två kommuner, liksom ekonomiska förhållanden poängteras i två. 
Miljöaspekter påtalas i en kommun, liksom allmänna opinionen. 

Lokala institutionella förutsättningar nämns i fyra kommuner, men av olika slag. I 
en kommun beskriver man att den snöhantering man har idag är resultatet av en 
informell kultur som växt fram i kommunen och som nu fortsätter på temat ”så 
har vi alltid gjort”.  I en annan poängteras att erfarenhetsbaserad kunskap som 
växt fram bland de kommunanställda påverkar mest. Detta är två exempel på 
informella faktorer och hur de påverkar. Andra förhållanden som påverkar är att 
man i två kommuner vill ge näringslivet servicen att bli av med sin snö och att det 
i en kommun finns ett intresse för snön som produkt till fjärrkyleanläggning. Här 
är det lokala aktörer som påverkar varför man gör som man gör.  

Uppdelat i givna förutsättningar, utifrån figur 2.1, kan man säga att lokala 
institutionella förhållanden och ekonomi är förutsättningar som påverkar val av 
snöhanteringsstrategi, se sammanfattning i tabell 2.1. Effekter som hanteringen 
ger upphov till, och som påtalas som betydelsefulla, är både miljö, säkerhet och 
den allmänna opinionen, se tabell 2.1. 
Tabell 2.1 Förutsättningar och effekter av betydelse för kommunernas val av 
snöhanteringsstrategi. 

FÖRUTSÄTTNINGAR EFFEKTER 
Kategori Exempel Kategori Exempel 

Ekonomi  Miljö  

Lokala institutionella 
förhållanden 

Informellt framväxt 
kultur  

Säkerhet Risk för halka  

 Lokala aktörer 
(näringslivet och  

Opinion De vill kunna åka 
spark 

 fjärrkylaintressenter)  De vill inte ha in snö 
egen mark 
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2.3.2 Val av deponiplats – varför? 

Valet av deponiplats kan man sammanfattningsvis säga vara påverkat av dels den 
allmänna opinionen och dels geografiska förhållanden. Den allmänna opinionens 
betydelse lyfts fram av sex kommuner. Det som det då oftast handlar om är 
estetiska aspekter på deponiplatser, antingen stör de utsikten, eller så skräpar de 
ner – framförallt under smältperioden, eller så genererar de oro av olika slag – 
algblomning, vattensjuk mark, etc. Man säger sig även ha märkt en attitydskillnad 
i en kommun där allmänheten numera kontaktar kommunen och poängterar att de 
måste ta hand om ”sin” snö. Tidigare har det funnits en medvetenhet om att snön 
är ett gemensamt problem.  

Geografiska förhållanden har påverkat i de flesta kommuner, fast på olika sätt. 
Deponiplatsen har bestämts av topografi, markkvalité, avstånd till recipient, bra 
avrinningsförhållanden, bra med plats och sluttande mark som lämpar sig för 
tippning. Markkvalité och bra avrinningsförhållanden framhålls i två kommuner, 
övriga faktorer i en.  

Den byggda miljön, och de förutsättningar den ger upphov till, var ingen faktor av 
betydelse för valet av snöhanteringsstrategi överlag. Däremot påverkar den valet 
av deponiplats. Befintlig väg av god kvalité nämns i tre kommuner som en faktor 
som var betydande, kort avstånd till centrum nämns i fyra. Övriga faktorer 
relaterade till den byggda miljön var långt till befintlig bebyggelse, att marken var 
ointressant för annan exploatering och att marken redan användes som jordtipp.  

Lokala institutionella förhållanden som lyfts fram är betydelsen av att kommunen 
äger marken man skall använda som deponiplats och lokala aktörers betydelse, 
framförallt parkavdelningen och miljökontoret.  

Uppdelat i givna förutsättningar, utifrån figur 2.2, kan man säga att geografiska 
förhållanden, den byggda miljön och lokala institutionella förhållanden är 
förutsättningar som påverkar val av snöhanteringsstrategi, se sammanfattning i 
tabell 2.2. Effekter som hanteringen ger upphov till, och som påtalas som 
betydelsefulla, är i relation till val av deponiplats enbart den allmänna opinionen, 
se tabell 2.2. 

En uppdelning i förutsättningar och effekter är givetvis problematisk då de i tabell 
2.2 och 2.3 beskrivna förhållandena går in i varandra. En orsak till att man tycker 
markkvalité och bra avrinningsförhållanden är viktiga är troligtvis för att det 
innebär mindre negativ miljöpåverkan. Varför man vill ha korta transportavstånd 
är troligtvis för att det blir billigare och ger mindre utsläpp. Det är alltid ett 
problem att göra kategoriseringar. De här gjorda är baserade på det som 
informanterna faktiskt sagt i samtal och vad de faktiskt svarat i enkätutskicket. 
Bakomliggande orsaker till deras svar finns inte material kring och blir därför en 
fråga om spekulation. Viktigt att ha i åtanke är dock att bakomliggande orsaker 
finns, och att förutsättningar och effekter relaterar till varandra.  
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Tabell 2.2 Förutsättningar och effekter av betydelse för kommunernas val av 
deponiplats. 
FÖRUTSÄTTNINGAR EFFEKTER 
Kategori Exempel Kategori Exempel 
Geografiska 
förhållanden 

Topografi Opinion Estetik, 
nedskräpning  

 Markkvalité   Stör utsikten 
 Långt till recipient  Risk för algblomning 
 Bra lutning för 

tippning 
 Smältvattnet orsakar 

problem 
 Bra avrinning    
 Bra med plats   
Byggd miljö Avstånd till 

bebyggelse 
  

 Befintligt vägnät    
 Existerande jordtipp   
 Ointressant mark att 

exploatera 
  

 Kort avstånd till 
centrum  

  

Lokala institutionella 
förhållanden 

Kommunen 
markägare 

  

 Lokala aktörer 
(parkavdelningen 
och miljökontoret) 

  

Med detta i åtanke kan man då säga att det är intressant att se att det är den 
allmänna opinionen som verkar ha utbredd betydelse i de studerade kommunerna. 
Sex av åtta påtalade betydelsen av den. Annat resultat som är intressant att 
uppmärksamma är att ekonomi inte nämndes alls spontant i relation till val av 
plats för snödeponi. En annan bild ges dock om man går till de enkätsvar där 
respondenterna fick rangordna typer av problem relaterade till snödeponier 
generellt, inklusive drift och underhåll, och inte bara lokalisering som 
uppmärksammats ovan. I enkäten var miljö, ekonomi, transporter, 
markanvändning och olyckrisk givna svarsalternativ, följda av en möjlighet för 
respondenterna att lägga till egna alternativ. Endast en nyttjade den möjligheten 
och lade till nedskräpning.  
Tabell 2.3 Utfallet av kommunernas rangordning av problem relaterade till 
snödeponier. 
1:a plats 2:a plats 3:e plats 
Ekonomi (4) Miljö (4) Transport (4) 
Miljö (2) Ekonomi (2) Konkurrerande 

markanvändning (2) 
Nedskräpning Transporter (2) Olycksrisk 
Konkurrerande 
markanvändning 

 Miljö 

I tabell 2.3 framstår ekonomi som en viktig faktor, fyra kommuner av åtta rankar 
den som nummer ett, två av åtta som nummer två.  
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2.3.3 Framtida behov och planer 

Generellt finns det ett stort intresse för lokala snödeponier som en framtida 
strategi bland de åtta kommuner som ingår i studien. Det var ju även en av 
drivkrafterna för kommunerna att delta. I Bodens kommun vill man bland de 
ansvariga tjänstemännen ha lokala deponier. Man tror dock inte att politikerna 
kommer att fatta sådana beslut av rädsla för den allmänna opinionen och dess 
eventuella ovilja till lokala deponier.   

I Luleå avser man att göra en genomgång av hur man sköter upplagen och om det 
finns möjligheter att hitta platser där deponierna syns mindre. Skötselanvisningar 
för deponierna skall också upprättas. En förändring av snöhanteringsstrategin 
generellt betraktas dock som uteslutet. Man vill i framtiden ha mer lokala upplag 
och mer långsiktiga lösningar samtidigt som man strävar efter mindre klagomål 
från allmänheten än man har idag.  

I Sollefteå behövs en ny deponi på grund av rasrisk vid de befintliga, och det 
behövs snart. I kommunen planeras översyn av verksamheten för en eventuell 
övergripande strategiändring mot miljömässig och ekonomiskt bättre 
snöhantering. Framförallt vill man se över plogdistrikten och möjligheten till 
minskade transporter, tillsammans med en effektivare användning av 
maskinparken. Man skulle vilja ha en större samordning på området, en 
samordnad planering med alla inblandade part som deltagare.  

I Sundsvall skulle man vilja se mer generella diskussion kring övergripande val 
där en medveten och tydlig avvägning görs mellan vilka faktorer som skall 
beaktas, Vad får miljöhänsyn kosta? Vem skall bestämma det? Vilken roll skall 
allmänhetens synpunkter tillmätas?  

Mer lokala deponier i Östersund begränsas framförallt av marktillgång och 
allmänhetens attityder. Information till allmänheten om eventuella fördelar ur 
ekonomisk och miljösynpunkt måste därför gå ut. Man arbetar för att snön skall 
ses som en resurs i kommunen och har önskemål om att i framtiden kunna 
tillgodogöra sig snön, samt att upprätta en anläggning där jord, betong, grus och 
liknande kan återanvändas.  

Eftersom man kör bort all snö i Skellefteå är man där intresserad av lokala 
deponier för att minska transporterna. Parkavdelningen är dock inte så intresserad 
av lokala deponier så tekniska kontoret samlar nu på ”bra argument” för lokala 
deponier. Då snöhanteringen går sämre och sämre ekonomiskt eftersträvar man 
även kostandsbesparingar med fler lokala deponier.  

Miljökontoret i Örnsköldsvik är inte nöjd med vattentippning såsom den sker 
idag. Situationen i dagsläget måste därför åtgärdas. Gatukontoret vill utreda 
möjligheterna till mer lokala deponier som en del av detta arbete. Miljökontoret 
kan ev. tänka sig vattentippning om separering i olika typer av snökvalité sker.  

Intresse och vilja i de här kommunerna att övergå till mer lokala deponier finns 
därmed, vilket är en god förutsättning för förändring. I studier kring krav som bör 
mötas när man vill genomföra och driva förändringar som gynnar en uthållig 
utveckling har sju punkter genererats (Storbjörk & Söderberg, 2003): 
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1. Drivande och ansvarstagande aktörer – samma eller olika i 

samarbete. 
2. Värdegemenskap mellan nyckelaktörer – delad världsbild, mål, 

problemsyn 
3. Handlingsutrymme – lagstiftning och politiskt stöd 
4. Fördelning av ansvar och risk 
5. Resurstillgång – pengar och kunskap 
6. Kommunikation med tilltänkta användare 
7. Arena för deltagande och konflikthantering 

(Storbjörk & Söderberg, 2003:66) 
 

I detta fall finns drivande och ansvarstagande aktörer. En värdegemenskap mellan 
nyckelaktörer finns dock inte i alla kommuner. Politiker, parkavdelningen, 
miljökontoret är aktörer som nämnts som inte till fullo delar tjänstemännen på 
gatu- och teknikkontorens syn på situationen. Det finns en vilja att kommunicera 
med allmänheten (punkt nr 6).  Det råder ingen större tvekan om att kommunens 
ansvariga enhet för snöhantering skall fortsätta vara huvudansvarig även om man 
inför lokala snödeponier (punkt 4). Det som däremot aktualiseras kan vara 
ansvarsfördelning mellan kommun och fastighetsägare, mellan kommunens olika 
enheter som exempelvis gatuavdelningen, parkavdelningen, VA-avdelningen och 
eventuella kommunala fastighetsbolag.  

Ett exempel på en relativt komplex ansvarsfördelning är situationen i Stockholm 
där Stockholm Vatten normalt är ansvarig för att lösa dagvattenfrågor inom 
detaljplanelagt område. Miljöförvaltningen ansvarar för att dagvattenhantering 
sker i enlighet med miljöbalken. Stadsbyggnadsnämnden skall tillse att 
dagvattenfrågorna beaktas i planering. Gatu- och fastighetskontoret är dock 
ansvarigt för att ta fram alternativa tipplatser för snö, då Stockholm Vattens 
skyldighet att lösa dagvattenfrågor inte gäller genomfartsvägar, trafikleder, större 
torg, stadsdelsparker och liknande.  Gatu- och fastighetskontoret har tillsammans 
med miljöförvaltningen beslutat om rekommendationer för snöhantering i 
Stockholm, där korta transportvägar, små landtippar och samråd mellan 
inblandade aktörer förespråkas. Snötippning i Saltsjön och Riddarfjärden kommer 
att godkännas även i framtiden, men inte tippning i stadens småsjöar (Stockholm 
stad, 2002). 

Många enheter bara inom kommunen berörs därför av snöhantering. Fördelningen 
av ansvar mellan entreprenör och kommun är också ständigt aktuell inom det här 
området.  Fördelningen av ansvar är dock inget som kan sägas vara ett hinder, 
eller något som måste försvåra införandet av lokala deponier. Med en medveten 
strategi och deltagande av berörda parter i planeringsprocessen bör det kunna 
lösas.  

Det som idag är mer oklart är vilket handlingsutrymme som finns, om tillräckligt 
med resurser finns och att man bör sträva efter en arena för deltagande och 
konflikthantering. Det sistnämnda kan inkludera att den allmänhet som oroar sig 
får möjlighet att delta i planeringsprocessen, liksom att det i en framtida 
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planerings- och beslutsprocess lämnas utrymme för alla aktörer som påverkas och 
berörs av frågan. Resurser i form av mer kunskap avser kommunerna att skaffa, 
delvis genom sitt deltagande i detta projekt. Resurser i form av pengar är en av 
drivkrafterna för lokala deponier såtillvida att man med en övergång till mer 
lokala deponier vill spara pengar. Det som återstår att undersöka närmare är det 
handlingsutrymme som finns, framförallt i relation till aktuell och framtida 
lagstiftning.   

2.3.4 Regler och lagar som påverkar hanteringen av snö 

Länsstyrelserna som de åtta kommunerna sorterar under har få generella krav eller 
riktlinjer för kommunerna att följa vad gäller snöhanteringen. Inget 
kontrollprogram från vare sig det lokala miljökontoret eller från länsstyrelsen 
finns idag i Luleå, Sollefteå, Skellefteå, Örnsköldsvik eller Boden. I Umeå finns 
ett kontrollprogram från länsstyrelse och miljökontor för snödeponier som man 
följer och protokollför. I Östersund har man ett provtagningsprogram upprättat i 
samråd med länsstyrelse och det lokala miljökontoret. Miljökontoret kräver 
tillstånd enligt miljöbalken för samtliga snötippar, undantag för de små upplag 
man har på parkmark. I Sundsvall finns inget kontrollprogram eller några krav 
från länsstyrelsen, men från det lokala miljökontoret finns ett kontrollprogram 
utarbetat. De lokala miljökontoren kan på eget initiativ kräva mätningar på 
vattenkvalité och regelbudna kontroller. Dessa stödjer sig då på miljöbalken. 
Miljöbalken skulle även intresseorganisationen ”Strömstararna” ta fasta på när de 
skulle stämma Stockholms stad vintern 2002 för dumpning av snö i Riddarfjärden 
(DN, 020116).  

De lagar som är aktuella för reglering av snöhantering är framförallt Miljöbalken, 
men även Plan- och bygglagen, VA-lagen samt trafiklagar. Kommunernas 
verksamheter påverkas också av tidigare gällande plan och bygglagstiftning, som 
styrt hur rutiner och verksamheter har utvecklats. Det finns inga precisa riktlinjer 
från Naturvårdsverket eller annan statlig myndighet att stödja sig på och handla 
utifrån. Enligt lokal ordningsstadga svarar kommunen för snöröjningen av 
gångbanorna i den omfattning som kommunstyrelsen föreskriver. Fastighets-
ägarna har enligt samma ordningsstadga skyldigheten att inte lägga snö från egen 
fastighet på allmän plats (Falk, 1990). Kommunernas eget handlingsutrymme är 
därmed relativt stort på det här området.   
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2.4 Institutionell kapacitet för uthållig snökapacitet 
En sammanfattande bild av hur kommunerna utformar snöhanteringsstrategier och 
dess effekter illustreras i figur 2.2. 
 

Snöhanterings- 
Strategi 
 
 

 Ekonomi   Miljö 
 Lokala institutionella  Säkerhet 
   förhållanden   Opinion 

 

Figur 2.2 Sammanfattning av de förutsättningar som kommunerna utpekar som mest 
betydelsefulla för sina val av snöhanteringsstrategi (ekonomi och lokala institutionella 
förhållande). De effekter som snöhanteringen ger upphov till och som också påverkar 
kommunernas arbete visade sig i första hand vara miljö, säkerhetsfrågor och den 
allmänna opinionen.  

Om man tittar närmare på hur bilden ser ut för just val av snödeponiplats kan 
geografiska förhållanden och den byggda miljön läggas till givna förutsättningar 
och säkerhetsfrågor dras ifrån som en effekt man beaktar. Geografiska 
förhållanden som markegenskaper och hydrologiska förhållanden är något varje 
kommun får hantera och en förutsättning att göra det bästa av. På samma sätt 
byggs inte staden om, utan stadens byggda miljö förändras genom marginella 
ständigt pågående förbättringsarbeten. I valet mellan centrala och lokala 
snödeponier kan man därför först ställa sig frågan i vilken utsträckning och på 
vilket sätt geografi och byggd miljö möjliggör lokala deponier. Det är dock ett 
vanligt misstag att ge stor uppmärksamhet åt förutsättningar av sådan här fysisk 
karaktär och i stort sett missa betydelsen av de lokala institutionella 
förhållandena. Huruvida lokala snödeponier är möjligt beror i minst lika stor 
utsträckning på att det finns institutionell kapacitet för den strategin.  

Lokala institutionella förutsättningar nämns i fyra kommuner, men av olika slag. I 
en kommun beskriver man att den snöhantering man har idag är resultatet av en 
informell kultur som växt fram i kommunen och som nu fortsätter på temat ”så 
har vi alltid gjort”.  I en annan poängteras att erfarenhetsbaserad kunskap som 
växt fram bland de kommunanställda påverkar mest. Detta är två exempel på 
informella faktorer och hur de påverkar. Andra förhållanden som påverkar är att 
man i två kommuner vill ge näringslivet servicen att bli av med sin snö och att det 
i en kommun finns ett intresse för snön som produkt till fjärrkyleanläggning. Här 
är det lokala aktörer som påverkar varför man gör som man gör. 

Det som skiljer hanteringen av snö i jämförelse med många andra uppgifter 
kommunerna hanterar är att det inte går att spåra någon tydlig påverkan från 
statliga styrmedel i någon form. Kommunernas handlingsutrymme är relativt 
stort, vilket ibland också utpekats som ett problem då man önskar rådgivning eller 
riktlinjer. En tes kring varför snöhantering inte styrs speciellt mycket från statligt 
håll som lyfts fram av de kommunala aktörerna är att snö inte är en så omfattande 
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verksamhet i södra Sverige, där rikspolitiken i stor utsträckning utformas. 
Handlingsutrymme var en av de sju kriterier på organisatorisk och institutionell 
kapacitet som listades ovan och som på en övergripande nivå bedömdes som 
relativt stort. Den svaga länken för lokala snödeponier är huruvida det finns en 
värdegemenskap mellan nyckelaktörer inom kommunen, om man delar 
gemensamma mål och problembild. Lokala snödeponier innebär också att 
ansvarsfördelningen kan se annorlunda ut då till exempel fastighetsägare kan få 
utökat ansvar.  

Ovanstående resonemang har förts på en mycket generell och övergripande nivå. I 
en mer konkret planeringssituation har man ju mer preciserade alternativ att 
diskutera kring, alternativ som är platsbundna och kopplade till en tänkt 
ansvarsfördelning. Kriterierna på s.21 kan sedan användas som vägledning i 
jämförande bedömningar mellan alternativen i syfte att sträva efter lösningar i 
linje med en hållbar utveckling. 

Den allmänna opinionen påtalas av alla kommuner som betydande för varför man 
gör som man gör. Det finns en vilja att kommunicera med allmänheten. Men 
något som ännu är relativt outvecklat är metodik för att få kunskap om hur 
allmänheten påverkas av snön och i förlängning olika sätt att hantera snön. En 
sådan metod presenterar vi i nästa kapitel.  
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3. Snö i hushållens vardagsliv  
Det finns ett intimt samspel mellan hur tekniska system utformas och hur de 
används. Den kommunala organiseringen av de tekniska och sociala systemen 
kring snöhantering påverkar människors upplevelse av snö i sitt vardagsliv. Vi ser 
det därför som ett socio-tekniskt system, där de sociala och tekniska delarna inte 
kan separeras utan är intimt förbundna med varandra (Hughes, 1983). Det innebär 
att när ett system utformas, som här hanteringen av snö, har det både tekniska och 
sociala beståndsdelar.  

Vårt fokus i denna delstudie är de sociala aspekterna av systemet, det vill säga 
människors delaktighet och medverkan i och påverkan av det socio-tekniska 
systemet. Denna samhällsvetenskapliga analys av det socio-tekniska systemet 
anlägger ett helhetsorienterat förhållningssätt för att kunna se samband och skapa 
förståelse för hur förlopp utvecklas över tid (Hägerstrand, 1993). Människors 
vardagsliv i hushållet påverkas av i vilka sammanhang de agerar och vilka socio-
tekniska system, som kringgärdar dem. Samtidigt formas dessa system genom 
människors ageranden och användning av systemen. Med figur 2.1 vill vi visa hur 
hushållen integreras i och påverkas av de snöhanteringsstrategier som kommunen 
där de bor har valt. 

 
 

Givna förutsättningar         Snöhantering 
 
 
 
 
     
                

 

                                                                  
    Hushåll
 
Figur 3.1 Inkludering av hushållen i den figur som utvecklats 
Hushållen påverkas av kommunens valda snöhanteringsstrategier
kommer på sikt att kunna påverka det som kommunen tolkar som
för snöhanteringen.  
Det finns ett ömsesidigt beroende som bör studeras både
användarperspektiv, som vi gör här. I föregående kapitel 
kommunens organisering av snöhantering i fokus. I detta ka
användarperspektiv på snöhanteringen genom att studera hu
när det är snö respektive barmark. Människors delaktighet i so
belyses således från två olika håll. Dels kommunens ansvar 
utforma systemet – snöhantering – och dels hushållens upple
kapitel inleds därför med teorier om hur man ur ett tidsgeogra
studera vardagslivet och därefter presenteras vår studie oc
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berättat om sin vardag och snön. Slutligen diskuterar vi några slutsatser om hur 
snön är en del av människors vardagsliv.  

3.1 Tidsgeografisk analys av hushållens påverkan av snö 
Tidsgeografi är en gren av geografiämnet, som utgår från den fysiska världen 
omkring oss och vår användning av den. Relationer mellan olika fenomen och 
olika populationer är viktiga spörsmål inom tidsgeografin (Hägerstrand, 1991).  
Två grundläggande utgångspunkter för att studera fenomens relationer är dels att 
allt äger rum någonstans på jordens yta och dels att det tar tid för detta allt att äga 
rum. Förlopp eller processer kan beskrivas i tid och rum. I tidsgeografisk teori ses 
de dock som beroende av varandra – rummet är unikt i varje ögonblick av tiden, 
liksom tiden är olika på olika platser – och beskrivs med begreppet tidrum 
(Hägerstrand, 1974; Lenntorp, 1976). Tidsgeografins processorientering innebär 
inte enbart att pågående händelser uppmärksammas, utan visar även betydelsen av 
arv från vad som har skett och förväntningar på vad som skall komma att ske 
(Hägerstrand, 1961). Vad som nu sker, övergår kontinuerligt till att bli historia 
och utgör ett steg på vägen mot framtiden.  

Tidsgeografin är djupt rotad i den materiella världen där människor lever sida vid 
sida med varandra och individer ur andra populationer (som exempelvis djur, 
växter och artefakter) (Hägerstrand, 1993). I ett hushåll finns både mänskliga 
individer och individer ur andra populationen, exempelvis djur och artefakter 
(mänskligt skapade ting). Individer i de senare kan exempelvis vara spisar, 
strykjärn, bilar och leksaker, men även sådant som inte enbart tar sig utryck i 
fysiska kroppar utan även minnen och rutiner. Hushåll ser olika ut och inkluderar 
olika antal individer ur olika populationer, bland annat beroende på vilka som bor 
där och var bostaden ligger. Exempelvis hemma hos en barnfamilj på 
landsbygden finns det troligen flera pulkor, snöskyfflar och kanske till och med 
en snöslunga, men det finns det sannolikt inte några sådana i ett pensionärshushåll 
i ett lägenhetsområde. 

3.1.1  Tidsgeografisk analys av vardagsliv i hushållet 

Tidsgeografin ger oss således möjlighet att gå mellan individ- och hushållsnivå 
utan att tappa skärpa i analysen. Den metod som vi beskriver nedan grundas på 
individen som en enhet och hennes sammanhang i hushållet, vilket i sin tur också 
kan utgöra en enhet för analys. 

Mänskliga individers önskningar och förväntningar är avgörande för hur deras 
vardag ser ut. De nyttjar tillgängliga resurser och kämpar för att hantera de 
restriktioner som upplevs för att skapa en vardag som ger dem ett så gott liv som 
möjligt. Men de har och skapar sig olika handlingsutrymmen. Långt ifrån alla val 
vi gör i vardagen är aktiva och medvetna val. Vanor och rutiner är därför 
avgörande för att vi inte ständigt skall tänka efter vad vi vill, hur vi skall göra det 
och varför. Det gör att många val i vardagliga situationer sker utan djupare 
reflektioner (Åquist,1992; Lindén, 2001; Ellegård & Wihlborg 2001). Att 
vetenskapligt fånga och belysa vanor och rutiner i vardagslivet måste utgå från ett 
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realt tidsperspektiv. Genom att skriva tidsdagbok synliggör människor sin reala 
tidsanvändning. På så sätt kan vi, som forskare, se hur aktiviteter följer på 
varandra och vilka aktiviteter som samordnas i sekvenser – rutiner. Ett sådant 
material ger oss också möjlighet att addera tidsanvändningen för olika aktiviteter, 
så att man kan se hur mycket tid en person ägnat åt en viss aktivitet eller kategori 
av aktiviteter under en dag eller en vecka. Men vi har inte enbart denna adderade 
tidsanvändning, utan även den reala tidsanvändningen, som ger oss en mer 
komplex och individrelaterad förståelse av dennes vardagsliv.  

Denna metod ger också en mer rättvisande bild av tidsanvändningen än i 
intervjuer då det ofta har visat sig att informanter ofta har svårt att värdera 
tidsåtgång för olika aktiviteter (Statistisk Sentralbyrå, 1980). 

 
Figur 3:2: Adderade och real tidsanvändning fördelad över 24 timmar respektive 
dygnet. Den totala tidsanvändningen är den samma i båda staplarna, men i den högra 
framgår det hur uppdelad vår tid är.  
Källa: Ellegård och Wihlborg, 2003:3. 

Den reala tidsanvändningen är vår grund för att se när, var och hur aktiviteter äger 
rum i vardagslivet och där bäddas in i varandra och olika de sociala 
sammanhangen. Den adderade tidsanvändningen visar den totala tiden för olika 
aktiviteter under en period (exempelvis en dag) och därmed kan adderade 
skillnader mellan dagarna diskuteras. Det kanske är självklart, men ändå en viktig 
utgångspunkt, att en individ endast kan existera på en plats i taget och därför är tid 
och rum grundläggande dimensioner för att beskriva vardagslivet. En individs 
förlopp genom tid och rum beskrivs i tidsgeografin som en individbana. Olika 
aktiviteter kan äga rum på olika plaster, vilka ofta är designade och utformade för 
just dessa aktiviteter, exempelvis lagar vi inte mat i garaget och tvättar inte heller 
bilen i badrummet.  
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I appendix 2 visas ett antal individbanor och där förklaras även hur de kan läsas, 
men fortsättningen av denna rapport kan läsas även utan att ta del av dess. Där 
används de alias som vi givit dagboksförarna i kapitel tre, det är således på hittade 
namn och sammanhang för personerna. Konstruktionen av individbanor baserade 
på tidsdagböckerna har dock fungerat som en viktig del av vår analytiska process, 
som grundar de resonemang som kommer att följa i detta avsnitt.  

3.1.2 Tidsdagböcker – en metod för att fånga vardagssammanhang  

För att kunna skapa individbanor i ett vardagssammanhang måste vi få kännedom 
om vad människor gör, när det gör det och var. Det får vi genom att be människor 
skriva ner sina aktiviteter i en tidsdagbok. På det sättet får man fram de aktiviteter 
som personen själv anser att hon/han har gjort. Det är också möjligt för personen 
att skriva om eller ta bort aktiviteter som man inte vill ha med (exempelvis att ha 
sex) eller inte har reflekterat över eller äns varit medveten om att man gjort 
(exempelvis toalettbesök). Det är således en öppen ansats som ger dagboksförarna 
inflytande över de ”data” som vi forskare samlar in av dem till skillnad från en 
deltagande observationer.  

Vi träffade dagboksförarna när vi överlämnade den  första tidsdagboken. Då 
berättade vi om projektets utformning och mål. Vi förklarade också vårt motiv 
med studien och deras medverkan genom att skriva tidsdagbok. Vi klargjorde att 
deras medverkan var frivillig och att de själva har möjlighet att ta med vad de vill, 
men att deras medverkan var viktig för våra möjligheter att skapa förståelse för 
dessa processer. Alla som deltog var positiva och vi gav dem en mindre gåva.  

3.1.3 Vår tidsdagboksstudie 

Då detta projekt syftar till att se förändringar i aktivitetsmönster i två olika 
situationer – med och utan snö – har två olika perioder med tidsdagböcker 
genomförts. Det innebar att vi först fick en bild (vardagssammanhanget) av 
utgångsläget (utan snö) och sedan en motsvarande för de situationer då de levde i 
ett sammanhang av snö. Det här är ett processorienterat förhållningssätt. Vi 
jämför samma personer, som skriver tidsdagböcker flera gånger. Det var viktigt 
för oss att kunna framhålla skillnader mellan samma hushåll med och utan snö. På 
så sätt blir våra analyser mycket mer kontextualiserade och kan förklara skillnader 
i aktivitetsmönster utifrån hushållsspecifika faktorer.  

Vuxna personer skrev tidsdagböcker under tre dagar vid två tillfällen. Syftet var 
att se hur snön påverkar de dagliga aktivitetsmönstren. Vår studie inleddes under 
hösten 2002 med att inledande kontakter togs med tolv personer, varav sex i en 
mindre kommun, Boden (71 600 invånare) och sex i en större kommun, Umeå 
(106 525 invånare), enligt tabell 3:1. Kontakter med hushållen erhölls via annons 
på Internet, via handikappföreningar och genom direkta muntliga förfrågningar.  
 BOENDE I VILLA BOENDE I LÄGENHET 
HUSHÅLL MED BARN Umeå och Boden Umeå och Boden 
HUSHÅLL UTAN BARN Umeå och Boden Umeå och Boden 
RÖRELSEHINDRAD Umeå och Boden Umeå och Boden 
Tabell 3:1a Vårt första urval av hushåll 
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Tolv hushåll valdes således ut. En person i varje hushåll intervjuades 
inledningsvis om sig själv, sin familj och generellt om deras vardagsliv, som 
boende, huvudsakliga sysselsättningar och kommunikationer etc. Därefter ombads 
de skriva dagbok under tre dagar (för de flesta två vardagar och en helgdag) i de 
båda perioderna.  

Trots att de flesta av de deltagande tog sig an uppgiften med intresse så var 
detaljeringsgraden i några tidsdagböcker så begränsade att vi inte kunde analysera 
dem på det sätt vi avsett. Därför gjorde vi ett andra urval (tabell 3:2) inför vår 
analys. Det innebar att variationen mellan de två kommunerna inte kom att 
analyseras. Vi såg i det första materialet inte heller några markanta skillnader som 
kunde hänföras till kommunernas storlek och snöhanteringsstrategier.  
 BOENDE I VILLA BOENDE I LÄGENHET 
HUSHÅLL MED BARN Martin, Boden Anna, Boden 
HUSHÅLL UTAN BARN Ragnar, Umeå Margit, Umeå 
RÖRELSEHINDRAD Karin, Boden Tommy, Boden 
Tabell 3:1b Andra urval av hushåll 

De namn som vi givit våra dagboksförare i tabellen två är påhittande. Vi har 
således avidentifierat dem och vi har även hittat på något annorlunda yrken och 
sammanhang kring deras vardagsliv, för att de inte skall kunna identifieras. 

3.1.4 Tidsdagböckerna – att skriva och att analysera  

Våra tidsdagböcker består av enkla scheman som informanten själv får fylla i 
tidsperioder för. De har rubrikerna: Tid, när?, Vad jag gör?, Gör jag något mer?, 
Var?, Med vem? och slutligen utrymme för egna kommentarer (Ellegård & 
Nordell 1997). 

 
Tid, när? Vad jag gör? Gör jag något 

mer? 
Var? Med vem? Kommentar 

OO.00 Sover  Sovrum   
07.00 Vaknar   Sovrum  Trött 
07.15 Går upp   Sonen  
07.25 Duschar Planerar 

dagen  
Badrum
met 

 Vaknar 

Tabell 3:2 Exempel på utdrag ur tidsdagbok.  

Tidsdagboken analyserades sedan i ett enkelt datorprogram för att få fram 
vardagssammanhanget, det geografiska sammanhanget (var) och det sociala 
sammanhanget (tillsammans med vem). Datorbearbetningen gjordes genom att 
varje aktivitet kan kodas till en siffra utifrån ett detaljerat schema.  

De insamlade dagboksnoteringarna kodades enligt den metod som utvecklats av 
Ellegård och Nordell (1997) och fördes in i det dataprogrammsom de utvecklat 
och kallar: ”Vardagen”. Kodningen utgår ifrån nummerserier indelade i sju så 
kallade aktivitetssfärer, enligt tabell 3:4. Inom varje sfär finns flera olika 
kategorier av aktiviteter, vilka i sig kan delas upp i klasser, sorter och 
specifikationer för att öka precisionen i kodningen. I en dagbok kan de stå 
specificerat torka golv, vilket tillhör hushållsvård, men klassen: storstäda, i en 
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annan dagbok kanske det bara står fixa ordning hemma, vilket enbart kan 
klassificeras till sfären hushållsvård. Det innebär att även om människor skriver 
sina dagböcker med olika detaljeringsnivå så kan de sammanställas och jämföras. 
Värt att särskilt påpeka är att aktivitetssfären ”Föda” inte innefattar att förtära 
maten utan att inhandla och bereda den. Måltider sorterar istället in under 
aktivitetssfären ”Egenomsorg”. Den nattliga sömnen inryms i kodintervallet för 
egenomsorg, varför denna som regel alltid är den största posten.  
Aktivitetssfär Kodintervall Exempel på aktiviteter inom resp. aktivitetssfär 
Egenomsorg 000-099 Sömn, Frukost, Träning, Dusch 
Omsorg om andra 100-249 Byta blöjor, läsa för, sitta hos, väcka barn/vuxen 
Hushållsvård 250-449 Tvätta, Meka, Inköp, Kratta, Skotta snö, Skrapa bilrutor
Avkoppling 450-549 Telefon, samtala, läsa, skriva, föreningsarbete 
Förflyttningar 550-649 Åka bil, packa bil, promenera 
Föda 650-899 Handla mat, skörda, tillreda mat, plocka undan disk 
Betalt arbete/studier 900-999 Förvärvsarbete 

Tabell 3:3  Aktivitetssfärer och exempel på aktiviteter inom resp. sfär 

I denna studie har vi utvidgat och ytterligare specificerat Ellegård och Nordells 
(1997) kategorisering. Snörelaterade aktiviteter har förts in vid sin motsvarighet 
under barmarksperioden. Exempelvis har Snöhantering förts in under kod 380: 
Trädgårdsvård. Avsikten med denna hantering av de snörelaterade aktiviteterna är 
att få en bild av om och hur den adderade tidsanvändningen inom varje 
aktivitetssfär förändras under barmarks- respektive snöperioden, exempelvis 
ersätts höstens krattning av snöhantering för en person. Därmed erhålls en mer 
rättvisande bild av den relativa tidsanvändningen mellan perioderna än om 
snörelaterade aktiviteter skulle kodas inom en särskild sfär. De snörelaterade 
aktiviteterna skulle då framstå som aktiviteter utöver de andra och inte, som i 
denna studie, istället för. 

Kodningen av dagböckerna öppnar för många olika former av analyser, men 
måste relateras till en viss kännedom om personens livssituation. Därigenom kan 
man tolka vilka valmöjligheter de haft i olika situationer och vilka restriktioner de 
begränsats av.  

3.1.5 Begrepp för att analysera vardagslivets tidsanvändning  

Den metod som vi har arbetat här – tidsdagböcker i kombination med intervjuer – 
grundas på några av tidsgeografins centrala begrepp. Dessa är aktivitet, projekt, 
aktivitetssammanhang, socialt sammanhang och geografiskt sammanhang, vilka 
kommer att diskuteras nedan.  

En aktivitet definieras som en konkret handling som genomförs av en individ 
lokaliserad i tid och rum. Aktiviteter betraktas som förlopp, eftersom de tar tid 
och äger rum någonstans. Aktiviteter som tillsammans syftar till att uppnå ett mål 
utgör ett projekt (Hägerstrand, 1985). Att klargöra vad som utgör ett projekt 
innebär en analys i sig vilken betingas av vad som studeras. Ett projekt kan bestå 
av en mängd aktiviteter och vara av olika omfattningar (laga en middag eller ta en 
akademisk examen) som kan genomföras på olika sätt och beror på vars och ens 
förutsättningar och de sammanhang där vi agerar (Hägerstrand, 1982 & 1985). 
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Det övergripande projektet för alla individer är att “leva livet”, inom vilket alla 
andra projekt inordnas (Ellegård, 1994 & 1999b; Ellegård & Wihlborg, 2001). 
Men det finns trots allt liknande vanor och rutiner som är giltiga för de flesta 
individerna inom samma kulturella sammanhang.  

Individerna i ett hushåll är bundna till varandra och mer eller mindre beroende av 
varandra. Det utvecklas ofta en arbetsdelning och vanor och rutiner där 
individerna skapar ordningar för hur aktiviteter inom deras projekt skall kunna 
genomföras. Individer i samman hushåll delar resurser och värderingar. För att få 
vardagen att fungera utan en massa överväganden och beslut krävs att de skapar 
ordningar för hur olika aktiviteter skall hanteras. Även sådana ordningar är 
avgränsade i tid och rum och sägs då inom tidsgeografin utgöra en lokal 
ordningsficka (Hägerstrand, 1985; Wihlborg, 2000). Inom en lokal ordningsficka 
har de mänskliga individerna möjligheter att ordna individer (ur den egna och 
andra populationer) för att genomföra ett projekt genom att nyttja tillgängliga 
resurser och hantera restriktioner som kringgärdar dem.  

Tidsdagböckerna visar aktiviteter och projekt som genomförs i hushållet. Dessa 
utgör sammanhang för individerna i hushållet. Sammanhangen i hushållen kan 
analyseras på flera sätt (Ellegård & Nordell, 1997). Vardagssammanhanget visar 
hur aktiviteter sekventiellt följer på varandra under en dag och visar hur 
aktiviteter kan avbryta varandra. Det visar aktiviteter som har skett och illustreras 
av en individbana baserad på den reala tidsanvändningen. På den vertikala axeln 
finns då tiden och på den horisontella olika aktiviteter som individen angivit i sin 
tidsdagbok. Dessa aktiviteter är placerade utifrån de nummer de har i kodschemat, 
enligt tabell 3:4. Det innebär att de aktiviteter som ligger närmast personen själv, 
som aktiviteterna att äta och sova i kategorin ”egenomsorg” ligger längst till 
vänster i bilden. Längst bort till höger på den horisontella axeln ligger 
förvärvsarbete.  Utifrån en sådan illustration är det möjligt, i alla fall till en del, att 
se vilka projekt individen företagit sig. Det geografiska sammanhanget visar var 
vardagen ägt rum och är en illustration där den horisontella axeln illustrerar det 
fysiska rummet och den vertikala axeln tiden. Närmast individen (längst till 
vänster) ligger den egna bostaden och därefter området ute kring bostaden och 
sedan andra platser längre bort. På samma sätt kan man illustrera människors 
sociala sammanhang genom att placera personer som de interagerar med under 
dagen på den horisontella axeln. Då börjar det med en heldragen individbana som 
representerar den egna individen och därefter personer som noterats i dagboken i 
den ordning efter hur nära de står dagboksföraren. Detta kan man kategorisera 
utifrån de inledande intervjuer man gjort med dagboksföraren då tidsdagboken 
lämnades ut. Illustrationer av detta slag återfinns i appendix två.   

3.2 Våra dagboksförare 
I detta avsnitt redovisas resultaten av tidsdagböckerna och intervjuerna indelat 
efter deltagande personer. Personerna anges med namn (alias) enligt tabell 3:2 
ovan. Vi beskriver övergripande deras vardag och har valt ut olika aspekter av de 
olika personernas vardagar, som på ett intressant och brett sätt lyckas illustrera 
skillnader i konsekvenser av snöns påverkan på vardagslivet.  
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I detta avsnitt använder vi förkortningarna b för barmark och s för snöperioden. 
Då samtliga personer skrivit tidsdagbok i tre dagar har vi således dagarna: 1b, 2b 
och 3b respektive dag 1s, 2s och 3s för första, andra och tredje dagen under 
barmarksperioden respektive första, andra och tredje dagen under snöperioden. 

3.2.1 Martin, Boden 

Martin är 38 år och gift med Marie. De har två barn som är 8 respektive 10 år 
gamla. Familjen bor i en villa i ett bostadsområde ca 5 km från centrala Boden. 
Barnen går i skola i ett angränsande bostadsområde och åker skolbuss, som 
stannar riktigt nära husets. Martin arbetade tidigare som militär, men läser nu till 
gymnasielärare vid universitetet i Luleå och har praktik på en gymnasieskola i 
Boden. Martins vardagsliv utspelar sig således på många olika platser. Han reser 
till och från universitetet, ca 35 kilometer, som regel med buss. Familjen har en 
bil, som Marie använder för dagliga resor till arbete, som ligger omkring 20 km 
från bostaden. De har kommit överens om att Marie har mest nytta av bilen 
eftersom Martin har mer flexibel tid och kortare ”arbetsdagar”. Han ser också 
bussåkandet som ett bra och billigt sätt att färdas eftersom han får studentrabatt. 
Det ger honom också möjlighet att läsa på bussen.  

De övergripande projekten i hushållet, är förutom att ta hand om barnen, 
försörjning och träning. Maries regelbundna arbetstider och Martins regelbundna 
träningspass organiserar dagarna. Martins arbete (studier och praktik) gör däremot 
att hans vardagar ser väldigt olika ut. Träningen framhåller Martin som mycket 
viktig. Under barmarksperioden domineras den av träning med redskap inomhus 
kombinerat med kortare cykelturer då han förflyttar sig mellan hemmet, skolan 
där han praktiserar och träningslokalen. Trädgårdsskötsel, framförallt 
gräsklippning, ser Martin också som en form av gratis fysisk träning.  

När det är snö ut sköter Martin snöskottningen till största del själv, som han också 
ser som ett bra tillfälle till träning. Han har därför inte skaffat hjälpmedel, som 
snöslunga eller liknande, som många grannar har. Martins fysiska träning utgörs 
under vintern till största del av skidåkning, såväl enskild skidlöpning som 
utförsåkning med familjen. Han säger att han tränar mer på vintern, eftersom 
skidåkningen är hans huvudsakliga intresse. Men det han ser som träning kan inte 
enbart ”kodas” som träningsaktiviteter i kategorin egenomsorg, eftersom han ser 
snöskottning, räfsa löv och annat hushållsarbetet som fyllande tre funktioner: 
egenomsorg (fysisk träning), hushållsvård (få det snyggt och framkomligt 
hemma) samt avkoppling (”man går i sina egna tankar” (Martins dagboksnotering 
i kolumnen kommentarer)). Martins beskrivning av hur han hanterar snön, visar 
således på den komplexitet i vardagens aktivitetsmönster som vi vill framhålla. 
Martins aktiviteter under de tre dagarna med snö (1s, 2s och 3s) respektive under 
barmarksperioden (1b, 2b och 3b) sammanställas i tabell 3:4. 
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 Aktivitetssfär Dag 1 b Dag 1 s Dag 2 b Dag 2 s Dag 3 b Dag 3 s

Egenomsorg 745 765 740 750 615 721
Omvårdnad 3 20 45 25 15 0
Hushållsvård 54 60 70 70 95 60
Avkoppling 168 75 280 270 670 629
Förflyttningar 145 10 70 95 5 30
Föda 0 0 25 0 10 0
Arbete/studier 325 510 210 230 30 0

Tabell 3:4  Martins frekvenstabell över aktiviteter. Siffrorna anger totalt antal minuter/dag.

I Martins sociala sammanhang finns en markant skillnad mellan de två studerade 
perioderna. Han har ett mycket aktivt socialt liv under snöperioden, när han gör 
detta under dagarna (real tidsanvändning) framgår av illustration 1 i appendix två. 
Han tillbringar då mycket mer tid med sin familj och även med vänner. Vid en 
jämförelse mellan de två lördagarna under respektive perioderna ligger den största 
skillnaden i tid tillbringat med familjemedlemmarna, se diagram 3:1.  
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Diagram 3:1 Tid som Martin tillbringade med andra personer i sin omgivning under 
lördagen med snö respektive utan snö. 

Den stora skillnaden i den sociala samvaron kan direkt relateras till att Martin och 
hans familj upplever snön som positiv del av sitt vardagsliv. Dag 2 s tillbringades 
med familjen i en slalomanläggning och vid hemkomsten skottade makarna snö 
på gården tillsammans. Mer tid tillbringades också med vännerna och familjen på 
kvällen. Martin ser snön som en tillgång och menar att han träffar på grannarna 
oftare, att människor överlag är aktivare och rörligare på fritiden under vintern. 
Det syns även i nedanstående figur som illustrerar hur mycket tid han ägnar åt 
avkoppling under respektive period. 
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Diagram 3:2 Tid som Martin ägnade åt aktiviteter inom kategorin avkoppling under 
dagarna med snö respektive utan snö. 

Martin ägnar således mer tid för avkoppling då det är snö ute och allra mest på 
lördagen när det är snö. Martins positiva inställning till snön kan göra att han 
överlag är mer positiv vilket i sin tur kan leda till ett större intresse för umgänge 
med vännerna.  

3.2.2 Anna, Boden 

Anna är ensamstående och har tre barn, två tvillingar på 8 år och en 10-åring. 
Anna arbetar heltid som elingenjör i Luleå. Hon bor i en fyrarumslägenhet 
omkring 1 mil från Bodens centrum och 2,7 mil från arbetet i Luleå. Bostaden har 
Anna valt för att hennes mor och syster, som också är ensamstående, bor i samma 
område. På så sätt kan de hjälpas åt med barnen, så att de inte behöver vara så 
länge på fritids. Området har en lantlig karaktär, vilket hon uppskattar och 
barnens skola ligger på gång avstånd inom området.  

Anna åker som regel buss till arbetet. Hon har bil, men använder den till arbete 
bara när hon avser att handla eller göra något annat ärende direkt efter arbetet. 
Hon storhandlar som regel en gång i veckan i Luleå. Kompletterande inköp gör 
hon i en mindre butik omkring 1 km från bostaden, dit hon promenerar. 

I nedanstående tabell redovisar vi hennes adderade tidsanvändning.  
Aktivitetssfär Dag 1 b Dag 1 s Dag 2 b Dag 2 s Dag 3 b Dag 3 s 

Egenomsorg 505 480 510 570 845 1010
Omvårdnad 100 100 150 0 25 0
Hushållsvård 30 260 0 50 145 135
Avkoppling 170 0 220 240 305 200
Förflyttningar 125 115 95 90 120 95
Föda 65 0 110 30 0 0
Arbete/studier 445 485 355 460 0 0

 
Tabell 3:5 Annas adderade tidsanvändning i ett aktivitetssammanhang.  Siffrorna anger 
totalt antal minuter/dag. 

Det geografiska sammanhanget är centralt i Annas vardag. Hon har valt att ha ett 
stimulerande arbete trots att det ger henne långa dagliga resor och att hon har 
ansvar för barn som gör att hon ibland får avvika från arbetet för att ta hand om 
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dem. Hon begränsas inte av känslomässiga restriktioner för att barnen tvingas 
vistas långa dagar på fritids. ”Det är bättre att jag pendlar”, säger hon. Bussresan 
upplever Anna som en positiv del av vardagen som ensamstående mamma. Under 
restiden på ca 45 minuter, hinner Anna ställa om sig mellan förvärvsarbete arbete 
och arbete i hemmet och hon tar tillvara restiden som den enda tiden under dagen 
utan press att uträtta något. Kodningen för Annas bussresor skulle således kunna 
göras inom sfärerna egenomsorg eller avkoppling. Bussen påverkas inte heller av 
väderleken och hon känner sig trygg när hon åker buss.  

Den adderade tidsanvändningen för förflyttningar är större under 
barmarksperioden, då hon åker mer bil (se tabell 3:5). Av Annas anteckningar i 
tidsdagboken framgår hennes motstånd att bege sig ut med bilen i snön och hur 
skönt hon tycker att det är att komma hem igen. Motståndet baserar sig dock på 
kylan, snarare än att bilens framkomlighet hindras av snön.  

Anna menar också att hon på vintern samordnar och planerar sina ärenden bättre. 
De ärenden som kanske utförs spontant under barmarksperioden planeras mer 
under snöperioden. En följd av är att hon känner sig mindre stressad under 
snöperioden. ”Vintern är avstressande”, säger Anna. Däremot uppger hon sig vara 
mer fysiskt aktiv då snön ligger än under sommaren. Tillsammans med barnen 
åker hon skidor, gör utflykter till pulkabackar där familjen grillar med mera. Anna 
är överlag positivt inställd till snön som sådan och skulle därför inte kunna tänka 
sig att bosätta sig på en ort längre söderut i Sverige. 

I appendix två visar illustration två Annas reala tidsanvändning ur ett geografiskt 
perspektiv. Där framgår att Anna rör sig mer under vintern, men endast utan bilen 
hon åker buss och går. Det visar tydligt att trots att hon är mer aktiv och utåtriktig 
en vardag med snön än underbarmarksperioden väljer hon vad som kan ses som 
mindre smidiga transportmedel (buss och gång).  

3.2.3 Ragnar, Umeå 

Ragnar är 61 år, gift och med ”utflugna” barn. Makarna bor i en villa söder om 
Umeå i lantlig miljö, men inom stadsplanebebyggelsen vilket är viktigt för 
Ragnar. Han framhåller betydelsen av havskontakten. Familjen har två bilar, som 
de använder till och från sina arbeten.  

Bostaden ligger ca 18 km från Ragnar arbete i centrala Umeå. Ragnar arbetar 
heltid och använder alltid bilen även om kollektivtrafik finns, men inte alltid på 
tider som passar. Ragnar hustru arbetar också i centrala Umeå som egen 
företagare och använder också bilen dagligen. Makarna har var sin bil. 

Ragnar förde dagbok under fredag, lördag och söndag. Två tydliga 
projektsammanhang kan urskiljas under de två perioderna. Under lördagen och 
söndagen i barmarksperioden arbetar Ragnar i trädgården med lövkrattning och 
för att iordningställa den inför vintern. Under snöperioden arbetar Ragnar med 
snöskottning under alla tre dagarna. Före avresa till arbetet på morgonen dag 1 b 
skottar Ragnar bort plogvallen som bildats för att komma ut från gården med 
bilen. Han anländer senare till arbetet den dagen jämfört med dag 1 b han lämnar 
också arbetsplatsen tidigare. Efter att ha veckohandlat såväl dag 1 b som dag 1 s 
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så anländer Ragnar tidigare hem dag 1 s och påbörjar därefter arbetet med snön 
igen.  

 
Aktivitetssfär Dag 1 b Dag 1 s Dag 2 b Dag 2 s Dag 3 b Dag 3 s 

Egenomsorg 760 840 1080 1050 960 870
Omvårdnad 0 0 0 0 0 0
Hushållsvård 0 80 120 120 210 120
Avkoppling 180 240 240 240 210 390
Förflyttningar 165 50 0 0 0 0
Föda 60 60 0 30 60 0
Arbete/studier 275 170 0 0 0 60

Tabell 3:6 Ragnars adderade tidsanvändning ur ett aktivitetssammanhang.  

Snöskottningen leder således till ett förändrat efterföljande aktivitetsmönster då 
Ragnar under dag 1 s, 2 s och 3 s duschar och vilar efter snöskottningen. Träd-
gårdsarbetet under period b följdes inte av dusch och var således inte lika fysiskt 
krävande. För Ragnars dels leder således snön till mer tid för kategorin 
egenomsorg, men eftersom han som Martin, delvis ser snöhanterignen som en 
fysisk aktivitet skulle ytterligare tid kunna överföras från hushållsvård till 
egenomsorg. Hur snöhanterignen påverkar hans morgonrutiner under snöperioden 
framgår av illustrationen av hans reala tidsanvändning ur ett aktivitets-
sammanhang i appendix två.  

3.2.4 Margit, Umeå 

Margit är 68 år och gift med Rune. Margit är pensionär och har arbetat som 
mellanstadielärare. Makarna bor i ett radhus ca 6 km från centrala Umeå. De har 
bott där i 35 år och tycker egentligen att huset är för stort nu när båda sönerna 
flyttat, men de bor avsevärt billigare än vad de skulle göra i stan. Snöröjning 
finansieras och hanteras inom den samfällighetsförening som de boende i området 
tillhör och betalar en årlig avgift till.  
Margit tycker att avståndet till centrum är en restriktion i hennes vardagsliv, för 
hon åker gärna dit och handlar. Det finns en butik i närheten som hon upplever 
vara lite väl dyr. Margit åker oftast buss till centrum, men ibland kör maken bil så 
de kan åka tillsammans.  
Aktivitetssfär Dag 1 b Dag 1 s Dag 2 b Dag 2 s Dag 3 b Dag 3 s 

Egenomsorg 895 715 1065 840 1080 760
Omvårdnad 0 0 0 0 0 0
Hushållsvård 0 110 60 90 0 0
Avkoppling 195 520 60 175 75 340
Förflyttningar 160 95 255 5 75 205
Föda 190 0 0 330 210 135
Arbete/studier 0 0 0 0 0 0

Tabell 3:7 Sammanställning av Margits adderade tidsanvändning för de aktuella 
dagarna.  
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Hon känner sig lite rörelsehindrad av sin dåliga rygg. Hon går regelbundet på 
behandlingar på den närbelägna vårdcentralen. Bilen nyttjar de i övrigt för att 
hälsa på sönerna eller svärmodern och för att åka till sitt fritidshus. Av 
sammanställningen av Margits adderade tidsanvändning ovan framgår det att 
tiden för egenomsorg är avsevärt mindre under snöperioden, men samtidigt ökar 
tiden för avkoppling. Detta framgår av diagrammet där den övre linjen avser 
egenomsorgen som minskar när det blir snö jämfört med barmarksperioden. Den 
undre linjen (mindre avsatt tid) avser aktiviteter inom kategorin ’avkoppling’. 
Marigt ägnar mer tid för avkoppling när det är snö än när det inte är snö.  

 

iagram 3:3 Margits adderade tidsanvändning ur ett aktivitetssammanhang avseende 
vkoppling och egenomsorg.  

nöhantering själv och inte heller ser sådana aktiviteter 
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Då Margit inte ägnar sig åt s
som positiva fysiska aktiviteter ökar inte egenomsorgen som för Martin och 
Ragnar när det blir snö.  

Margit har även beskrivi
Middag hos sönerna de båda lördagkvällarna beskrevs under barmarksperioden 
beskrivits som middag (6), vilket ingår i egenomsorg men under snöperioden som 
bjudning/fest (462), vilket är en avkopplingsaktivitet. Skillnaden på karaktären 
beror på Margits eget sätt att beskriva respektive besök. Måltiderna, som är en del 
av egenomsorg, beskriver Margit med en större omsorg och inspiration under 
barmarksperioden. Men under snöperioderna beskrivs måltiderna mer sparsamt 
eller i vissa fall inte alls omnämns. En möjlig förklaring till detta är att Margit 
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under period s uttrycker mer besvär från sin rygg vilket kan ha påverkat hennes 
humör i stort. Hon lägger sig tidigare under snöperioden och skriver ”Tar med 
ryggtablett för natten”, men hon ägnar sig inte åt så mycket mer egenomsorg.  

Även skillnader i den adderade tidsanvändningen för förflyttningar framträder. 

3.2.5 Karin, Boden 

ar en CP-skada, som gör henne rörelsehindrad. Hennes man 

ar sina resor ute i länet 

Makarna är betydligt rörligare med bil under barmarksperioden. Under söndagen i 
snöperioden ägnade de dock mer tid för förflyttningar, men de var då passagerare. 
Margits dagliga aktiviteter (aktivitetssammanhang) inomhus bryts av med 
cykelturer respektive sparkturer, för att komma ut. Det är en förflyttning, men 
Margit skrev att det är mer som avkoppling.  

Karin är 41 år och h
har reumatism och epilepsi och är även han rörelsehindrad. De har tre barn: 16, 13 
och 11 år gamla. Familjen bor i en villa, som är ca 80 kvm. Karin arbetar som 
informatör och har sitt kontor ca ½ km från hemmet men arbetar till stor del med 
att resa runt i länet för att informera om funktionshinder.  

Karin färdas till arbetet med permobil året runt och ordn
själv med samåkning och/eller buss. Karin avstår helst från att nyttja taxi 
(färdtjänst) främst på grund av kostnaderna för arbetsprojektets men även utifrån 
allmän moral och miljöaspekter. Miljöaspekterna och hälsan (motion och frisk 
luft) är även anledningen till Karins val att inte ha bil. Sambon körde tidigare bil 
men råkade ut för en trafikolycka då han drabbades av ett epilepsianfall under 
körning och han har sedan dess inte använt bilen av rädsla.  
Aktivitetssfär Dag 1 b Dag 1 s Dag 2 b Dag 2 s Dag 3 b Dag 3 s 

Egenomsorg 825 585 850 785 665 650
Omvårdnad 0 35 30 35 0 0
Hushållsvård 100 90 165 165 0 0
Avkoppling 160 20 195 105 270 385
Förflyttningar 110 280 45 20 85 40
Föda 0 70 155 0 60 0
Arbete/studier 245 360 0 330 360 365

Tabell 3:8 Sammanställning a ins fre stabell över aktivite

 beror på hennes 
v Kar kven ter. 

Det geografiska sammanhanget är centralt i Karins vardag, som
medvetna val att klara vardagen utan bil. Karins reala tidsanvändning i ett 
geografiskt sammanhang visas i appendix 2. Karin anser att det finns flera brister i 
kollektivtrafiken. Trots att hennes bostad ligger ca 2 km från centrum är det svårt 
att ta sig till centrum, särskilt under helger. Några besvär av snön säger sig inte 
Karin ha och det finns heller inga speciella noteringar om detta i tidsdagboken. 
Under snöperioden gör hon färre korta förflyttningar med permobilen. Men under 
onsdagen i snöperioden klarar hon trots det av att göra fem kortare förflyttningar 
med permobilen under en och samma dag, se vidare appendix två som visar en av 
Annas dagar.  
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3.2.6 Tommy, Boden 

Tommy är 42 år och ensamstående. Han bor i en bostadsrätt med två rum och kök 
i centrala Boden. Tommy arbetar 75% som modellmakare, på ett arkitektkontor 
som ligger omkring två mil från hans bostad.  

Tommy har reumatism, som gör honom rörelsehindrad. Han har en personlig 
assistent i hemmet, men inte på arbete. Sommartid färdas han med egen bil till 
jobbet, men anlitar färdtjänst vintertid. Kylan och väderomslagen gör att han får 
reumatiskvärk och inte kan köra. Tommy anlitar sällan färdtjänsten för andra 
ärenden, eftersom han tycker färdtjänstresorna blir oflexibla då de samordnas med 
andra personers behov. Tommys personliga assistent handlar oftast, eftersom 
Tommy inte själv kan bära tyngre saker, som matkassar.  

Hans tidsanvändning redovisas i tabellen nedan. Den tredje dagen i båda 
perioderna är helgdagar och då ägnar han mer tid för egenomsorg och avkoppling 
samtidigt som förflyttningarna tar mindre (en dag ingen) tid. Tommy som lever 
ensam ägnar ingen tid för omsorg om andra.  

 
Aktivitetssfär Dag 1 b Dag 1 s Dag 2 b Dag 2 s Dag 3 b Dag 3 s 

Egenomsorg 700 630 790 770 810 980
Omvårdnad 0 0 0 0 0 0
Hushållsvård 0 0 60 0 110 0
Avkoppling 230 320 245 210 435 460
Förflyttningar 90 55 60 125 40 0
Föda 0 0 0 0 45 0
Arbete/studier 415 435 285 335 0 0

Tabell 3:9 Sammanställning av Tommys frekvenstabell över aktiviteter (adderad 
tidsanvändning). 

Helgdagen under snöperioden ägnar sig Tommys bara åt egenomsorg och 
avkoppling, som han säger är typiskt för vintern. Tommys aktivitetsnivå sjönk 
betydligt under snöperioden jämfört med när det var barmark, antal noteringar i 
tidsdagboken halverades. Detta kan hänga samman med att temperaturen de dagar 
Tommy förde dagbok under snöperioden var mellan -15° och -27° och att han 
hade mycket värk. Antalet förflyttningar under snöperioden inskränker sig enbart 
till resor till och från arbetsplatsen och det finns inga noteringar om socialt 
umgänget. Men det gjorde det under barmarksperioden, den lördagen tog en 
promenad till livsmedelsbutiken och en utflykt till sitt lantställe tillsammans med 
vänner, den dagen illustreras ur ett geografiskt och socialt sammanhang i 
appendix två.  

Tommy berättade vid vår intervju att han möjligen hade gett sig ut med bilen på 
eftermiddagen dag 3 s eftersom det då blivit varmare ute. Han upplevde dock 
hinder i form av is och snö på väg till bilen dit han måste ta sig med kryckor. 
Kryckorna saknar isdubbar, vilket Tommy påtalat men, inte kunnat få åtgärdat. 
Ojämnheter i snön gör det än svårare för Tommy att gå med sina kryckor. Därför 
vore det bra om snön togs om hand snabbare på fastighetens gård, så att den inte 
fryser till ojämnt.  
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3.3 Snön i vardagen – en diskussion 
Först vill vi inleda med att konstatera att det material som redovisas här inte är 
generaliserbart, utan de fall som redovisas kan ses som exempel på hur det är. 
Därför blir vår diskussion mer allmän än den i föregående avsnitt.  

Materialet är inte heller på något sätt statiskt säkerställt, eftersom inget av det vi 
mäter kan sägas vara oberoende variabler. I allt kvalitativt material finns inbördes 
samband och här är sambanden mycket framträdande, eftersom vi studerar 
aktiviteter som är beroende av varandra. De rutiner som utvecklas i vardagen 
leder till att vi inte behöver göra en mängd val, men samtidigt leder det till att 
aktiviteterna betingas av varandra, och således blir beroende av varandra.  

3.3.1 Snön som resurs 

Vårt tydligaste intryck är att hushållen som deltagit i studien inte ser snön som en 
begränsning eller restriktion i sitt vardagsliv. Snön framhålls snarare som en 
viktig resurs. Snön är för Martin förutsättningen för en aktiv fritid tillsammans 
med familj och vänner och de motionsaktiviteter som han trivs. Snön ger honom 
det goda livet. Även Ragnar, som själv ägnar mycket tid åt snöröjningen, ser snön 
som positiv, trots att det leder till ändrade morgonrutiner och mer tid för dusch 
och klädbyten.  

Martin ser snön som en resurs för att hålla sig i form, som är ett av hans centrala 
projektsammanhang, såväl genom skidåkning som genom snöskottning. Hans 
positiva inställning till snön och vintern generellt påverkar möjligen även hans 
sociala sammanhang i indirekt. Dagarna med snö hade han mer umgänge med 
andra och berättade även i intervjun att det då finns tid och möjligheter till mer 
kontakter. Ragnar upplever också snöhanteringen som en resurs för sitt 
välbefinnande. Villaboendet i lantlig miljö har delvis valts p.g.a. att det kräver 
arbete på gården och höstens lövkrattning ersätts på vintern av snöhantering. 

Anna ser också snön som en resurs för att utöva aktiviteter utomhus med barnen, 
vilket är en viktig del i hennes övergripande projekt att vara ”en bra ensamstående 
mamma”. Snön utgör ingen restriktion i hennes geografiska sammanhang, 
eftersom hon mest åker buss. Hon gör färre resor då snön ligger, men även i 
Annas fall är det kylan som upplevs som restriktionen – inte snön.  

Ingen av de deltagande i den tidsgeografiska studien gav uttryck för en direkt 
negativ inställning till snön. Vinterns kyla och halka är istället de faktorer som 
upplevs som restriktioner. Tommys ser både snön och kylan som starka 
restriktioner som påverkar hans sociala sammanhang negativt. Den avkoppling 
och vila som han istället ägnar sig åt är inte enbart negativ. Det är ”kontrasterna 
som ger livet krydda”, sa Tommy. Snön, som är det problemet som kommunerna 
hanterar, är således inte vad människor i allmänhet ser som problemet under 
vintern. 

Det är dock värt att notera redan vårt urval av hushåll i två norrlandskommuner, 
innebär att vi studerat människor som är ”vana” vid snö och att det i dessa 
sammanhang finns rutiner och sammanhang för att hantera snön på ett positivt 
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sätt. Det skulle sannolikt vara annorlunda i områden där snön mer är en 
”överraskning”.  

3.3.2 Snön påverkar aktiviteter och projekt 

Det är tydligt att kommunernas organisering av snöhanteringen påverkar 
människors vardagsliv. De som bor i lägenhet behöver inte hantera snön själva. 
Tommy har aktivt valt ett sådant boende eftersom han själv inte klarar av att 
hantera snön. Däremot Ragnar och Martin som bor i områden där varken 
kommunen eller någon annan röjer snön vid bostäderna ägnar själv mycket tid åt 
snöröjningen. Mellan dessa ytterligheter finns det personer som själva har väldigt 
olika ansvar för snöhanteringen och därför ägnar den olika mycket tid. Karin som 
valt att bo i villa trots sitt och mannens funktionshinder har själva ordnat hjälp 
med snöhanteringen och tycker att det är värt det extra jobbet för de trivs så bra i 
sin bostad.  

Trots dessa olikheter framgår det klart i tidsdagboksstudien att människors 
vardagsliv påverkas på många flera olika sätt av snön än enbart att röja bort snön 
för att kunna ta sig till och från sin bostad. Projektet snöskottning ser väldigt olika 
ut beroende på hur de strukturer som kringgärdar hushållens vardag ser ut. Det 
kan dels ses som hushållsvård, men även som fysisk träning, vilket är en del av 
egenomsorg.  

Ett projekt som vi antog skulle ta längre tid när det är snö är omsorg om andra – 
t.ex. klä på barn – men några sådana tydliga skillnader syns inte i materialet. Det 
kan dock bero på att det endast är ett hushåll som har mindre barn. En tydlig 
återkommande skillnad däremot är att de som är positiva till snön har ett större 
geografiskt sammanhang när det är snö och vice versa.  

Aktivitetskategorin ’egenomsorg’, som innehåller sömn, vila, hygien, klä på/av 
sig motion, behandlingar av olika slag och att ”komma hem” påverkas mest och 
hos samtliga personer deltagande i studien.  Det intressanta är dock att utfallet i 
denna kategori är olika för olika personer. För Margit minskar egenomsorgen 
under snöperioden, men för Ragnar och Martin däremot ökar tiden för dessa 
aktiviteter under snöperioden.  

I Margits vardag är ”det goda livet” det stora projektet och Margit berättar hur 
hon och maken samtalar och lägger omsorg på att ta vara på vardagen. Margit ger 
också uttryck för ett lustfyllt sätt att beskriva vardagen i sina dagboksnoteringar. 
Margit upplever sin dåliga rygg, som en restriktion, vilken förstärks under vintern. 
Ökat besvär med ryggen påverkar Margits övergripande projektsammanhang och 
hindrar henne att ge sig ut till affärer o. dyl. med maken. Men det är inte heller här 
snön i sig som är hindret utan snarare kylans effekt på hennes upplevda 
hälsotillstånd. 

Sammanfattningsvis är det otydliga mönster som framträder i materialet. De 
deltagande personernas sociala interaktion (tid tillsammans med andra) både ökar 
och minskar. De som ser mest positivt på snön är också de som är mest socialt 
aktiva när det är snö. Här är dock värt att notera att ingen av de deltagande 
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personerna har tagit med arbetskamrater i sina tidsdagböcker, vilka kanske ändå 
utgör ett omfattande socialt sammanhang.   

Det betyder att sammanhanget och det personliga intresset är avgörande för 
upplevelsen av snön. Det kan till synes vara trivialt, men det är viktigt att påpeka 
att de fysiska sammanhangen (klimatet och platsen i fysisk mening) kring en 
påverkar, men på olika sätt, hur de sociala, geografiska och aktivitetesrelaterade 
sammanhangen ser ut.   
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4. Slutsatser 
I denna del skall vi försöka binda samman våra erfarenheter av de båda 
delstudierna. En övervägande del av de deltagande i den tidsgeografiska studien 
såg snön som en tillgång, ingen av dem såg det som en uttalad restriktion. Detta 
förhållningssätt framkom även i slutsatserna från intervjuerna med kommunens 
representanter som gav uttryck för att man önskade ta fasta på snön som en 
positiv faktor. Snön är därmed inte ett kvittblivningsproblem i sig själv. Detta 
anser vi möjliggör en relativt öppen diskussion kring hur en framtida uthållig 
snöhantering skulle kunna se ut.  

Värt att återigen notera inledningsvis är dock de platser och den tid då studien 
genomförts. Hela studien har genomförts i norra Sverige och de resultat vi lyfter 
fram är således sannolikt inte generaliserbara för södra Sveriges del. Vi har även 
studerat påverkan av snö i vardagslivet under december och januari då 
snöperioden vanligtvis präglas av att det även är mörkt och riktigt kallt. 
Människor skulle sannolikt dock tala mer positivt om snöperioden om vi valt 
vårvintern för vår studie, då snön finns i kombination med ljus och en annan 
värma.  

4.1 Centrala eller lokala snödeponier – hinder och 
möjligheter  
De typer av förutsättningar som kommunerna pekat ut som betydelsefulla för hur 
snön hanteras är ekonomi, lokala institutionella förhållanden, geografiska 
förhållanden och den byggda miljön. De två sistnämnda påverkar i första hand val 
av deponiplats. Effekter som hanteringen ger upphov till och som påverkar 
verksamheten var framförallt naturmiljörelaterade, säkerhetsfrågor (halka och 
trafiksäkerhet) och allmänna opinionen.  

Frågan om institutionell kapacitet finns för lokala snödeponier har särskilt 
uppmärksammats här då det ofta är en förutsättning som inte uppmärksammas i 
planering trots dess omvittnade betydelse för verksamhetens utformning. 

Juridiskt handlingsutrymme var ett av de sju kriterier på organisatorisk och 
institutionell kapacitet som listades i kapitel 2 och som på en övergripande nivå 
bedömdes som relativt stort. Den svaga länken för lokala snödeponier är huruvida 
det finns en värdegemenskap mellan nyckelaktörer inom kommunen, om man 
delar gemensamma mål och problembild. Lokala institutionella förhållanden 
lyftes fram som en betydelsefull förklaring till varför man gör som man gör idag. 
Dessa kan därför utgöra både hinder och möjlighet, beroende på lokal karaktär. 
Lokala snödeponier innebär också att ansvarsfördelningen kan förändras då till 
exempel fastighetsägare kan få utökat ansvar, eller parkavdelningen större roll. 

Det sistnämnda kan innebära att planeringsprocessen för snöhantering behöver 
förändras och möjliggöra större deltagande från intressenter tidigt i processen. 
Detta kan även inkludera allmänheten. Göran Gabrielsson, gatuchef på Luleå 
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kommun, tyckte sig ha märkt en generell attitydförändring hos invånarna i Luleå 
under de senaste åren från att: ”vi måste ta hand om vår snö, till att: ni måste ta 
hand om er snö” (intervju, Gabrielsson 2002). Ett sätt att återgå till känslan av att 
det är allas snö och inte kommunens kan vara att möjliggöra för deltagande i 
framförallt planeringsprocessen. Man skall dock ha klart för sig vilket syfte 
deltagandet har så att man inte går i fällan att generellt ropa på ökat deltagande, 
som ofta görs i den politiska retoriken kring uthållig utveckling. Deltagande från 
allmänheten kan syfta till att förenkla implementeringen av ett redan taget beslut, 
det kan syfta till att utbilda och informera allmänheten, eller att få in kunskap om 
förhållanden man annars inte får tag på. Kunskap om allmänhetens vardag måste 
dock inte enbart ske genom direkt deltagande, utan kan även kommuniceras i 
planeringsprocessen genom de tidsdagböcker som exemplifierats i rapporten. 

4.2 Snön i vardagen – hinder och möjligheter  
Det framgår således klart att snön främst ses som en resurs i de studerade 
personernas vardagsliv. Det är egentligen inte snön som på något sätt begränsar 
dem, utan möjligtvis kylan som är förknippade med snön.  

Den kommunala och bostadsbolagens organisering av snön ses ofta av hushållen 
som en sammanbunden enhet. Det är i alla fall någon annan som hanterar snön 
och det innebär inget eget ansvar om man väljer att bo i områden med gemensam 
snöhantering. Däremot de hushåll som själva sköter större eller mindre delar av 
snöhanteringen, visar att de kan tolka snöhanteringen till en positiv fysisk 
aktivitet. Det finns således en öppenhet i hur en vardaglig aktivitet kan tolkas och 
hur man kan se på det som ”måste” göras. Det innebär att hushållen på olika sätt 
har möjligheter att välja hur de vill att snön i deras vardag hanteras genom att 
välja olika bostadsformer. Det verkar således vara viktigt att dessa olika 
boendeformer (snöhanteringsformer) erbjuds, så att det finns valmöjligheter för 
hur mycket ansvar man själv vill ta för snön i sin närmaste omgivning.  

Det är dock återigen värt att notera att denna studie genomförts i 
norrlandskommuner och sannolikt skulle leda till andra resultat i södra Sverige 
där snön mer kan ses som en ”överraskning”. Människor i norra Sverige förväntar 
sig en riktig vinter med snö och där finns möjligheter att skapa ett gott liv även 
under snöperioden, för många är det sannolikt som för Martin i denna studie att 
vintern är den aktiva och positiva delen av året. Däremot för människor som inte 
kan räkna med snöskottningen kan inte inkludera den i sitt projekt kring fysisk 
aktivitet. Kontinuiteten med snö leder således till mer förutsägbara 
aktivitetsmönster som i sig kan tolkas som en trygghet för den enskilde. Men 
kanske kan ytterligare göras från kommunerna för att människor skall uppleva 
snön, kylan och mörkret mer positivt.  

4.3 Snöhantering för hållbar utveckling 
Hållbar utveckling nämndes inledningsvis i rapporten som en vision. För en 
kommun innebär arbetet med hållbar utveckling en process utan ett definierat 
slutmål. Hållbar utveckling handlar mycket om att ändra arbetssätt och att tydligt 
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integrera olika aspekter på den verksamhet man arbetar inom. En ambition är att 
inte flytta problem i tid och rum. Den strategin kan delvis ses som förklaring till 
den situation vi har idag. Vi har uppmärksammat de institutionella förhållanden 
och allmänhetens vardag, vilka bör ingå i planering av uthållig snöhantering.  

Kritiskt för om detta skall lyckas är samsyn mellan involverade aktörer och att 
någon aktör tar ett tydligt ansvar. Allt mer av den kommunala verksamheten 
ligger idag på entreprenad, vilket inte minst är tydligt inom den 
kommunaltekniska sfären. I de nätverk som utvecklas genom entreprenads-
förhållandena finns risk för att det övergripande ansvaret, vilket inkluderar arbete 
för hållbar utveckling, blir diffust eller till och med helt tappas bort. Samsyn och 
delad problembild och delade mål kan skapas genom delaktighet i framförallt 
planeringsprocessen. Om medborgarna var mer delaktiga i planeringen av hur 
snön hanterades i de områden där de bor skull men kunna skapa en samsyn på 
snön och hur klimatet påverkar vardagen. Denna delaktighet skall dock skiljas 
från delaktighet i genomförandet, där en långtgående decentralisering av uppgifter 
inte är oproblematiskt.  

Avfallsområdet är ett ypperligt exempel på en sektor som decentraliserat ansvar 
till allmänheten som idag i stor utsträckning sorterar och transporterar avfallet. Att 
på samma sätt förorda decentralisering av i snöhanteringen innebär att frågor som 
ansvar för säkerhet och liknande måste tas. Flera av kommunerna i den här 
studien nämner att det finns en politisk vilja att behålla kommunens kontroll på 
genomförandet och inte lägga ut alltför omfattande entreprenader. Snöhantering 
på entreprenad i syfte att minska kostnaderna, har i storstäderna de senaste åren 
uppvisat ett antal nackdelar både för miljön och allmänhetens säkerhet och 
välbefinnande. Upphandlingar med målet att ha en uthållig snöhantering kan 
därför inte ske med enbart ekonomiska förtecken. Flera av informanterna i den 
här studien vittnar till exempel om att de inkluderar miljöaspekter som tydliga 
krav i upphandlingarna. Det skulle kunna vara ett sätt att överskrida den 
vanligtvis fundamentala skillnaden som anses finnas i hur miljöproblemen 
hanteras antingen som en del av naturen eller som en del av hur vårt samhälle är 
organiserat (Naturvårdsverket och Boverket 2000).  

Gemensamt för de båda delarna i rapporten är att de exemplifierar och illustrerar 
metoder för att föra in den här typen av kunskap på ett systematiskt sätt i 
kommunala planeringsprocesser. Institutionella och organisatoriska aspekter är 
ofta betydelsefulla förklaringsfaktorer till varför något inte blev som det var tänkt 
eller till varför förändringar inte sker snabbare. De uppmärksammas dock sällan i 
planeringsfasen, men skulle kunna ge bättre helhetsbilder och beredskap för  vad 
olika alternativ innebär för genomförande och drift.  

Kunskap om allmänhetens vardag och hur den påverkas av snöhanteringen bör 
också föras in i planeringsprocessen. Krantz (2003) har visat hur tidsdagböcker 
ger kunskap om vardaglig vatten användning. Ett problem med vardagsforskning 
är vems vardag som skall representeras och vem som kan tala om vardagen, som 
alla ändå lever. Men genom att nyttja tidsddagböcker vill vi visa på en metod som 
fångar vardagen.  
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Appendix 1. Sammanställning av informanter 
Kommun Informant/informanter Typ av kontakt och när 
Boden Kenneth Enbom, avdelningschef Gatukontoret möte 011018, studiebesök 020313,  

telefonintervju 021203, 021211 

 Karl-Erik Bergdahl, arbetsledare Gatudrift möte 011018, studiebesök 020313 

Luleå Göran Gabrielsson, avdelningschef Gata & Trafik intervju 021211 

 Björn Forsberg, arbetsledare Gata & Trafik studiebesök 020313 

 Rolf Sandström, arbetsledare Gata & Trafik möte 011018, studiebesök 020313 

 Mikael Sundvall, trafikingenjör Gata & Trafik studiebesök 020313 
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Illustration 1 Martins sociala sammanhang 
Nedanstående två bilder illustrerar Martins sociala sammanhang lördagarna då han skrivit 
tidsdagbok. Dessa två dagar är de mest utmärkande, men samma typ av skillnad återkommer 
de andra dagarna.  
 
De skall läsas nedifrån, där det är mitt i natten kl. 00.00 och sedan går tiden uppåt i bilden. 

• Den första stapeln (a) är Martin själv som är med sig själv under hela dygnet.  
• Den första stapeln (b) är Martins fru Marie som Martin träffar en stund på morgonen 

barmarksdagen och sedan mellan 19 och 21 på kvällen. Under snödagen (den högra 
bilden) har Martin skrivit att han är tillsammans med Marie hela dagen från att de 
vaknar runt nio till midnatt, förutom en stund på eftermiddagen då hon går in med 
barnen.  

• Den andra och tredje stapeln (c och d) är Martins barn som han träffar en stund på 
morgonen barmarksdagen och sedan en kvart mellan 21.10 och 21.25 på kvällen. 
Under snödagen (den högra bilden) har Martin skrivit att han är tillsammans med sina 
barn hela dagen från att de vaknar runt nio till midnatt, förutom en stund på 
eftermiddagen då barnen är inne när föräldrarna skottar snö.  

• Martin har även noterat att han träffar två vänner under dessa dagar. De illustreras av 
den femte och sjätte stapeln (e och f). Martin träffar dem mellan tio och två på 
barmarksdagen (vänstra bilden) då resten av hans familj är borta från bostaden. Den 
aktuella dagen under snöperioden kommer de på besök vid 18-tiden och stannar till 
midnatt och utgör under denna tid en del av Martins sociala sammanhang.   

 
Martins dag 2 barmarksperioden  Martins dag 2 snöperioden 

Martins sociala sammanhang Dag 2 b och Dag 2 s. Bokstäverna anger olika personer: 
a=Martin själv, b=Martins fru, c och d=barnen, e och f=vänner. Lägg märke till skillnaden i 
tillbringad tid med familjen. 
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Illustration 2 Annas reala tidsanvändning ur ett 
geografiska sammanhang 
I de två bilderna på nästa sida visar vi Annas geografiska sammanhang för två dagar då hon 
skrivit tidsdagbok. I den övre bilden visas en dag när det är snö, den undre bilden visar en dag 
under barmarksperioden. Båda dessa dagar arbetar Anna. Dessa två dagar är de mest 
utmärkande, men ganska lika de andra dagarna då hon arbetar. Generellt sett så åker Anna 
mindre bil när det är snö.  
 
I dessa figurer som visar det geografiska sammanhanget illustrerar den horisontella linjen 
olika platser och den vertikala tiden, som i föregående bilder. Vertikala streck representerar 
att personen (Anna) är stilla på en plats. De lutande linjerna avser rörelser i rummet. 
Lutningen på dessa linjer visar hastigheten, det vill säga en snabb förflyttning kräver inte så 
mycket till och lutar därför mindre en långsam förflyttning som kräver längre tid. Men detta 
gäller inte fullt ut i dessa bilder då avstånden mellan olika platser inte är helt representativa.   
 

• Den övre illustrationen läses nedifrån, vid midnatt. Den avser en vardag under 
barmarksperioden. Klockan sju lämnar hon bostaden (a) och är hemma men ute (b) i 
området då hon väntar vid busshållplatsen. Mellan halv åtta och åtta åker hon buss 
(588) till arbetet (c).Strax innan fyra åker hon buss (588) från arbetet till fritidshemmet 
(e) och direkt hem, huset intill. Stax efter sex går hon ut hemma (b) och går sedan 
(556) till en sporthall (v) och går därifrån hem omkring halv nio. När hon kommer 
hem är hon först ute hemma (b) en kort stund och går sedan in i bostaden (a). 

• Den nedre illustrationen avser en vardag med snö och läses på samma sätt den 
ovanstående. Denna dag tar hon bilen till och från arbetet (c). Hon är hemma ute (b) 
en lite längre tid för att skrapa rutorna på bilen.   
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Illustration 3 Ragnars reala tidsanvändning ur ett 
aktivitetssammanhang 

• Här visas Ragnar aktiviteter (i tidsdagboken: ”vad jag gör?) under de två fredagarna. 
Även dessa bilder läses nerifrån och upp. Den horisontella axeln avser olika aktiviteter 
enligt de olika koder samlade i sju olika sfärer som beskrivits i kapitel tre.  

• Det innebär att den horisontella axeln är kl. 00.00 på natten mellan torsdag och fredag 
och bildens övre kant avser kl. 24.00 på natten mellan fredag och lördag. 

• Fredagen utan snö (till vänster) börjar med att Ragnar sover (20) sedan går han upp 
(26) och tar bilen (556) till arbetet (900). Strax efter ett tar han bilen (556) för att 
handla (654). Sedan tar han bilen hem (556) och ”kommer hem” (96). Strax efter fem 
äter han middag (6). Efter maten tar han bilen (556) till vänner för social avkoppling 
(451) och tar bilen hem först vid halv elva (556) för att gå och lägga sig (17). 

• Fredagen med snö (till höger) börjar med att Ragnar sover (20) till halv sju och går 
upp och äter frukost (3), sedan skottar han lite snö (382) innan han tar bilen (556) till 
arbetet (900). Vid halv tio tar han en halvtimmes fikapaus (12) på jobbet och fortsätter 
sedan att arbeta (900). Strax efter ett tar han bilen (556) för att handla (654). Sedan tar 
han bilen hem (556) och ”kommer hem” (96) omkring kl.14.30. Strax därefter går han 
ut och skottar snö (382). Sedan duschar han (64) och vilar (30) drygt en timme. Vid 
sextiden äter han middag (6) och sedan tittar han på TV (486) tills han lägger sig vid 
23.30-tiden. 

• Han ägnar således mer tid till egenomsorg (dusch och vila) under snöperioden och mer 
till social avkoppling med vänner under barmarksperioden.  

 
 
 

Ragnars lördag barmarksperioden  Ragnars lördag snöperioden 
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Illustration 4 Margits reala tidsanvändning ur ett 
aktivitetssammanhang 

• Här visas Margits aktiviteter (i tidsdagboken: ”vad jag gör?) under de två lördagarna. 
Även dessa bilder läses nerifrån och upp. Den horisontella axeln avser olika aktiviteter 
enligt de olika koder samlade i sju olika sfärer som beskrivits i kapitel tre.  

• Det innebär att den horisontella axeln är kl. 00.00 på natten mellan fredag och lördag 
och bildens övre kant avser kl. 24.00 på natten mellan lördag och söndag. 

• Lördagen utan snö (till vänster) börjar med att Margit sover (20) sedan går hon upp 
(26), läser tidningen (482, avkoppling) och äter frukost (3, egenomsorg). Sedan 
duschar hon (64), handlar (652), bakar (690) och lagar mat (720). Strax innan tre 
packar hon ihop sina saker (463) som hon ska ta med till sonen på kvällen, innan hon 
vilar en stund (31). Vid femtiden åker hon bil till sonen för att äta middag där (6, 
egenomsorg) och åker tillbaka (556) strax innan nio. När hon kommer hem går hon 
och lägger sig.  

• Lördagen med snö (till höger) börjar med att Margit sover (20) till sju och ligger 
sedan vaken och halvsover till elva. Därefter lagar hon lite mat (720), lyssnar på 
radion (477) och äter (4), sedan går hon en prommenad (571) innan hon lagar lite mat 
(720). Vi fyra tar hon och mannen bilen till en middagsbjudning (462, avkoppling) och 
åker sedan bil hem vid tio tiden och går och lägger sig.  

 
 
 
 
 
 
 

Margits lördag barmarksperioden  Margits lördag snöperioden 
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Illustration 5 Karins reala tidsanvändning ur ett 
geografiskt sammanhang 

• Illustrationerna skall läsas nedifrån och upp och avser ett dygn i varje bild.  
• Den horisontella axeln visar olika platser. Varje kod avser en typ av plats.  

o a = bostaden inne 
o b = bostaden ute 
o c = arbetsplats 
o g = livsmedelsbutik 
o j = övrig butik 
o y = föreningslokal  

• Karin är funktionshindrad och förflyttar sig även med sin permobil, kod 630. 
• Det är viktigt att notera att den horisontella axeln som avser det geografiska rummet 

inte ger representativa avstånd utan koderna för platser är generella. Det innebär att 
avstånden till platserna inte alls av avståndet mellan platserna (de vertikala strecken) i 
bilden.   

• I den vänstra bilden, som avser barmarksperioden, kan vi se att Karin tar sin 
permobil (630) från bostaden (a) till arbetet (c) omkring nio och åker hem igen 
omkring klockan två på eftermiddagen. På kvällen reser hon från bostaden med buss 
(585) till en föreningslokal (y), där hon arbetar en stund till och buss (585) tillbaka 
21.30.   

• I den högra bilden, som avser snöperioden, kan vi se ett mer komplext 
rörelsemönster. Även detta dygn inleder Karin hemma i bostaden (a), omkring klockan 
åtta tar hon sin permobil (630) till arbetet (c), därifrån kl 10.00 tar hon permobilen 
(630) till en butik (j). Från butiken tar hon direkt permobilen hem, här kan det vara så 
att hon passerar butiken på hemvägen men den schematiska bilden nedan ger intryck 
av att hon tar en omväg. Kl. 11.30 går (556) hon från bostaden till arbetet. Kl. 17.00 
går (556) hon från arbetet till bostaden (a). Kl. 18.30 tar hon permobilen till en annan 
livsmedelsbutik. 

 
 

Karins geografiska sammanhang barmark Karins geografiska sammanhang snö 
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Illustration 6 Tommys reala tidsanvändning ur ett 
socialt och geografiskt perspektiv.  
 
Här har vi valt att visa en dag. I nedanstående två figurer visas en dag, lördagen i 
barmarksperioden ur ett geografiskt sammanhang (till vänster) respektive socialt sammanhang 
(till höger). Lördagen under snöperioden tillbringar Tommy helt ensam i sin bostad.  

• Även dessa bilder läses nerifrån och upp och avser ett dygn. Det innebär att den 
horisontella axeln är kl. 00.00 på natten mellan fredag och lördag och bildens övre 
kant avser kl. 24.00 på natten mellan lördag och söndag. 

• Den vänstra bilden avser det geografiska sammanhanget. Här framgår att Tommy 
denna dag omkring kl. 11.30 åker bil (556) till en butik (j) tillbaka till bostaden (a) en 
timme senare. Kl. 16.00 åker han till sitt lantställe (r.). 

• Den högra bilden avser det sociala sammanhanget. Här framgår att Tommy denna 
dag omkring kl. 11.30 är tillsammans med vän (c) under cirka en timme. Kl. 16.00 är 
han tillsammans med vän d, e, och f (av den vänstra bilden vet vi att de åker bil 
tillsammans). Kl. 18 anländer vän b och c. Kl. lämnar alla vännerna Tommy (vi ser av 
bilden till vänster att han stannar kvar på lantstället). 

• Av dessa bilder ser vi således hur förknippade förflyttningarna är med det sociala 
sammanhanget. Som ensamboende handlar Tommys sociala sammanhang om att ta sig 
till vännerna.  

• Under snöperioden bestod samma bilder av två ensamma vertikala streck på position 
a. Den vänstra visade då att Tommy tillbringade hela dagen i sin bostad (a). Den högra 
bilden att Tommy var ensam, bara med sig själv (a) hela dagen.  

 
 
 

Tommys geografiska sammanhang  Tommys sociala sammanhang 
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