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Förord 
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och guidning under hela arbetets gång. 

Ellen Lindberg & Moa Lindborg 
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Abstract 

A changing climate will generate large consequences, especially for cities that are often early 

affected by the consequences of climate change due to their advanced infrastructure. 

Adaptation to these consequences in the existing urban environment will be needed since cities 

are vulnerable to climate change. Many cities have initiate adaptation processes but challenges 

remain in how to transform capacity into action to get the desired outcomes. The aim of this 

thesis is to account for what conditions climate change adaptation in existing  urban 

environments in large cities in Sweden, focusing on opportunities and challenges in different 

steps of the adaptation process. The analysis is based on semi-structured qualitative interviews 

with six representatives from Stockholm, Gothenburg and Malmö. Patterns can be identified in 

how respondents view the conditions of climate change adaptation work. The three 

municipalities have done a solid mapping, which is often based on modeling and visualizations 

of prioritized areas and urban risks. Strategies and visions through various plans can be found 

among all municipalities related to several adaptation issues. Concrete actions are done to a 

certain extent and vary depending on different focus areas. Follow-up of climate change 

adaptation action is, for now, limited and considered hard to accomplish since most of the 

actions are planned but not yet implemented. Generally, the municipalities have a large focus 

on water issues while the heat issue is seen as a future challenge. Challenges like uncertainties 

in modeling can be identified during mapping of the effects of climate change. The 

municipalities see a challenge in how the mapping should be implemented in the next step of 

the adaptation process. Implementation is restricted by a lack of interest, priorities, financing 

and politics. The question of responsibility is seen as problematic where land ownership among 

actors is mentioned by all municipalities. Ambiguity of accountability depends partially on lack 

of legislation, where explicit guidelines is suggestes to facilitate action. Future follow-up, 

collaboration and experience-based exchange, are also seen as potential triggers. Many 

similarities in challenges and opportunities can be found when comparing our results with 

previous literature, indicating that many of the abovementioned factors generally are 

reappearing. 

Keywords: Challenges, climate change adaptation, existing environment, cities, Sweden, 

opportunities 
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Sammanfattning 

Ett förändrat klimat kommer generera stora konsekvenser, inte minst för städer som, med sin 

avancerade infrastruktur, ofta är tidiga att påverkas av klimatförändringens konsekvenser. 

Anpassning till konsekvenserna av klimatförändring i städers befintliga miljö kommer 

behövas, då denna del av staden visar sig sårbar. Många städer har påbörjat ett 

anpassningsarbete men utmaningar återstår i hur man ska omvandla städers kapacitet till 

handlingsförmåga med eftersträvade resultat. Syftet med denna uppsats är att redogöra för 

svenska storstadskommuners förutsättningar för klimatanpassning i befintlig stadsmiljö med 

fokus på möjligheter och utmaningar i olika steg av anpassningsprocessen. Analysen grundas 

på semistrukturerade kvalitativa intervjuer med totalt sex representanter från de tre svenska 

storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö stad. Tydliga likheter och mönster kan 

utläsas i respondenternas uppfattningar kring klimatanpassningsarbetes förutsättningar. 

Kommunerna har ett gediget kartläggningsarbete som ofta grundar sig i modelleringar och 

visualiseringar. Uttalade strategier och mål genom diverse planer finns hos samtliga 

kommuner. Åtgärder genomförs till viss grad och skiljer sig åt beroende på kommunernas 

prioriterade områden. Uppföljning av klimatanpassningsåtgärder sker än så länge i begränsad 

skala och anses svår att genomföra då de flesta planerade åtgärder ännu inte har utförts. 

Generellt sett har kommunerna ett stort fokus på vattenfrågor men nämner även värmefrågan 

som en kommande utmaning. Respondenterna uttrycker både utmaningar och möjligheter vid 

kartläggning av klimatförändringens effekter och även en utmaning i hur kartläggningsarbetet 

ska implementeras i nästa steg av processen. Vid genomförande av åtgärder ser respondenterna 

utmaningar i bristande intresse, prioriteringar, finansiering och politik. De ser ansvarsfrågan 

som en stor utmaning där rådighet bland aktörer lyfts av samtliga kommuner. Otydlighet i 

ansvarsfördelning beror till viss del på bristande lagstiftning, respondenterna önskar tydligare 

riktlinjer och ser detta som en möjlighet som skulle underlätta för kommunerna. 

Respondenterna ser möjligheter i framtida uppföljning och samverkan, likaså i erfarenhets- och 

kunskapsutbyte. Många likheter i utmaningar och möjligheter går även att utläsa när resultaten 

jämförs med tidigare studier, vilket indikerar att många av de ovanstående faktorerna generellt 

sett är återkommande. 

Nyckelord: Befintlig miljö, klimatanpassning, möjligheter, storstadskommun, Sverige, 

utmaningar 
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1 Inledning 
En ökad urbanisering och ett förändrat resursutnyttjande leder till att planetens gränser ofta 

överskrids (Burlin 2016). Ökad energianvändning, avfallsproduktion och ett större genererande 

av uppvärmande växthusgaser leder till en klimatförändring som kommer medföra stora 

konsekvenser i våra samhällen (Moser 2014). Tydliga effekter av klimatförändringen har redan 

observerats och framtida förändringar kommer att ha stor påverkan på vårt samhälle vilket 

bland annat uppmärksammas i den senaste rapporten från Intergovernmental Panel on Climate 

Change, IPCC, (Burch et al. 2014; Cubasch et al. 2013). Extremväder, översvämningar, torka 

och värmeböljor orsakat av klimatförändringar förväntas i ökande grad drabba stora delar av 

Europa. Konsekvenserna bedöms vara allvarliga för både privatpersoner, företag och 

infrastruktur. Allmänhälsan och produktivitet i samhället väntas försämras och jobb förloras, 

vilket även belyses i IPCCs senaste rapport (Hunt & Watkiss odat.; Keskitalo 2010; Kovats et 

al. 2014). 

Parallellt med klimatförändringarna har jordens växande befolkning i kombination med den 

ökade urbaniseringen gett världen och dess städer förändrade förutsättningar. För att undvika 

såväl lokala som globala konflikter och kriser krävs ett förändrat levnadssätt och en strategi för 

hållbara städer (Burlin 2016; Agboola & Ayanlade 2016). Klimatanpassning kallas processen 

där man förbereder sig för, och arbetar förebyggande mot, klimatförändringar utifrån både 

negativ påverkan och eventuella möjligheter (The World Bank Group 2011). 

Städer är oftast de första att påverkas av klimatförändringar och de behöver anpassas efter sina 

lokala förutsättningar (Bulkeley & Castán Broto 2013). En motståndskraftig stad är förberedd 

för nuvarande och framtida klimatförändringar (The World Bank Group 2011; Kovats et al. 

2014). Forskning visar att anpassning till klimatförändringar prioriteras allt  högre av städer 

som runt om i Europa arbetar för att stärka sin kapacitet för att möta konsekvenser av 

klimatförändringarna. Städer med en snabbt växande population som fungerar som ekonomiska 

och politiska centrum med en avancerad infrastruktur visar sig vara särskilt sårbara för 

klimatförändring (Geneletti & Zardo 2015; Hunt & Watkiss odat.; Keskitalo 2010; European 

Environment Agency 2012; SMHI 2014a). Om städerna dessutom är lokaliserade nära kust 

ökar sårbarheten. Mer än hälften av jordens befolkning bor i kustnära områden och 75 procent 

av världens stora städer är lokaliserade vid kusten. Det är inte bara den hårda infrastrukturen, 

så som vägar och avloppssystem, som drabbas. Även den mjuka infrastrukturen i form av 

exempelvis sjukvårdssystem och utbildning kan påverkas negativt som en följd av 

klimatförändringar (Europeiska Miljöbyrån 2017; Runhaar et al. 2012). 

Trots att klimatanpassningsarbete pågår återstår utmaningar i hur man ska omvandla städers 

kapacitet till handlingsförmåga med eftersträvade resultat (Burch 2010; Mees et al. 2014). 

Varje stad har unika förutsättningar för att möta klimatförändringen, bland annat beroende på 

vilka effekter de drabbas av, hur stadens politiska styrning ser ut och stadens fysiska 

förutsättningar (The World Bank Group 2011; Keskitalo 2010). En viktig förutsättning för en 

stads klimatanpassningsarbete är att förstå, och sätta sig in i, stadens exponering och känslighet 

för en rad olika påverkansfaktorer för att sedan utveckla strategier mot sårbarheten (The World 

Bank Group 2011; SMHI 2014a; Huang-Lachmann & Lovett 2016). 

För Sveriges del kan både befintlig bebyggelse och infrastruktur komma att påverkas till följd 

av klimatförändringar och kostnaderna för dessa konsekvenser är stora (SMHI 2014b). Vid 
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strategiskt klimatanpassningsarbete lyfts ofta frågan om hur anpassning kan ske vid 

nybyggnation. Ett ökat fokus krävs för anpassning av den befintliga miljön, vilken medför stora 

utmaningar för staden. Den befintliga bebyggelsen kan inte alltid omlokaliseras utan måste 

anpassas och förhållas till förändringar (Boverket 2010). Förebyggande åtgärder så  som 

sårbarhetsanalyser, planering för grönstruktur och dagvattenhantering ses som effektiva ur ett 

hållbarhetsperspektiv och anses nödvändiga i ett samhälle där klimatförändringarna kommer 

allt närmare (Statens Geotekniska Institut 2016). 

Att studera vilka förutsättningar kommuner har för klimatanpassningsarbete är i tiden högst 

aktuellt (Jensen et al. 2016). Genom att sammanställa såväl de utmaningar som hämmar, 

försenar eller stör klimatanpassningsprocessen som vägar framåt kan förutsättningarna för att 

skapa städer rustade för klimatförändringar öka (Biesbroek et al. 2013; Measham et al. 2011). 

När barriärer identifieras kan resurser omfördelas så de kan utnyttjas med större effektivitet 

(Moser & Ekstrom 2010). Att redogöra för vad som skapar möjligheter för arbetet skapar likaså 

sätt att kunna effektivisera klimatanpassningsprocessen (Burch 2010; Klein R.J.T. et  al. 2014). 

Det är således av stor vikt att identifiera såväl drivkrafter och möjligheter samt utmaningar och 

barriärer i klimatanpassningsprocessens alla steg för att stärka kommunernas arbete med 

klimatanpassning i befintlig miljö (Moser & Ekstrom 2010). Antalet studier kring anpassning, 

där fokus ligger på hur samhällsstrukturer antingen begränsar eller möjliggör integrering av 

klimatanpassningsarbete i både beslutsfattande och planering på olika nivåer i samhället har, 

enligt IPCCs senaste rapport, ökat (Mimura et al. 2014). Samtidigt menar Biesbroek et al. 

(2013) att allt för stor andel av forskningen kring klimatanpassningens barriärer utgörs av 

mindre fallstudier där forskningen ofta begränsas till singulära fall så som en kommun eller 

stad. Studier med en jämförande ansats där olika kommuners förutsättningar för 

klimatanpassningsarbetet relateras till varandra efterfrågas inom området. Detta har tagits fasta 

på i planeringen av föreliggande uppsats. 
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2 Syfte  och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för svenska storstadskommuners 

klimatanpassningsarbete i befintlig stadsmiljö med fokus på vad som skapar förutsättningar för 

genomförande i olika steg av anpassningsprocessen. Empiriskt genomförs en studie där de tre 

svenska storstadskommunerna Stockholm stad, Göteborg stad och Malmö stads 

klimatanpassningsarbete analyseras. Analysen grundas på kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med representanter från de olika kommunerna. Frågeställningarna för studiens  syfte 

är: 

 Hur bedriver kommunerna klimatanpassning i anpassningsprocessens olika steg: 

kartläggning, strategi- och målprecisering, genomförande av åtgärder samt 

uppföljning? 

 Vilka utmaningar och möjligheter ser kommunerna i klimatanpassningsprocessens 

olika steg? 

 Vilka likheter och skillnader kan ses kring storstadskommunernas hantering av 

klimatanpassningsfrågan? 
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3 Metod 
I följande avsnitt presenteras studiens empiriska metod för de kvalitativa semistrukturerade 

intervjuerna. Studiens reliabilitet och validitet redogörs för, likaså urval med både geografisk 

avgränsning och intervjupersoner. Även framtagande av studiens intervjuguide redovisas 

likaså metoden för genomförande av intervju samt bearbetning och analys av detsamma. 

3.1 Kvalitativ forskningsintervju 
För att kunna ge ett svar på vad som skapar förutsättningar för storstadskommuners 

klimatanpassningsarbete krävs en metod som gör det möjligt att ta del av nyckelaktörers syn 

på klimatanpassningsarbetet. Information om vad kommunerna gör inom klimatanpassning kan 

till viss del hittas i strategidokument och handlingsplaner men för att synliggöra vad som skapar 

möjligheter och utmaningar krävs en empirisk undersökning med inblandade aktörer. En 

kvantitativ metod, så som enkäter, riskerar att ge för översiktliga svar medan kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer ger en bättre möjlighet att på djupet kunna fånga de inblandade 

aktörernas perspektiv och erfarenheter (Justesen et al. 2011). Den semistrukturerade intervjun 

är lämplig för forskning där man utforskande vill ta reda på ny information och kunskap, i 

denna studie i form av tjänstemäns erfarenheter och perspektiv av kommunalt 

klimatanpassningsarbete, men samtidigt har ett antal förbestämda teman man vill att 

intervjupersonerna ska beröra. I en semistrukturerad intervju ställer intervjuaren samma öppna 

frågor till alla intervjupersoner och är noggrann med att ställa följdfrågor för att täcka eventuellt 

otillräckliga svar (Justesen et al. 2011). Studiens intervjuer har utförts i linje med denna 

intervjumetod. 

Vi har valt ett induktivt tillvägagångssätt där vi till skillnad från deduktiva studier inte avser 

pröva en viss teori. Vi tar avstamp i vårt empiriska material och bygger vår analytiska förståelse 

utifrån detta. En induktiv metod passar bra inom områden där forskning är under framväxande 

eftersom de är empiriskt grundade snarare än teoritestande (Grønmo &  Winqvist 2006). Vi 

använder tidigare studier för att diskutera bärigheten i våra resultat vilket gör det möjligt att nå 

en viss analytisk generalisering och därmed en fördjupad förståelse för forskningsfrågorna 

(Patel & Davidson 2003). 

3.2 Reliabilitet och validitet 
Uttrycken reliabilitet och validitet används för att beskriva en viss studies värde och kvalitet 

med fokus på tillförlitlighet och giltighet (Lantz 2013; Alvehus 2013). Hur reliabilitet och 

validitet beaktats i studien diskuteras genomgående under resterande metoddel. 

Reliabiliteten handlar om tillförlitlighet och att forskningsresultat är upprepningsbara (Alvehus 

2013). Ett viktigt krav för reliabilitet är att intervjudata "speglar källan" vilket inom 

intervjumetodiken bland annat innebär att respondenten och intervjuaren, i slutet av intervjun, 

är eniga om innebörden av det som sagts. Detta har försökt uppnås genom att vi summerat 

respondenternas svar och därefter stämt av att innebörden varit densamma som vad 

respondenten i fråga avsett. När intervjuaren istället försöker bekräfta sina egna tankar och leta 

efter detta i respondentens svar försämras automatiskt tillförlitligheten (Lantz 2013). 

Validiteten i en studie avser hur väl en forskare faktiskt har lyckats studera det som var avsett 

att studera (Alvehus 2013). Det är respondenternas yttranden om forskningsfrågan som 

kommer analyseras, tolkas och utgöra underlag i en intervjustudie som denna. Om 

respondentens sätt att uttrycka sig i tal skiljer sig från hur dess beteende observerats av 
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intervjuarna skulle brist i metodens validitet kunna ses (Lantz 2013). Genom att genomföra 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer och förankra resultaten i vetenskaplig litteratur kan 

slutsatser dras för att fullfölja studiens syfte. 

I forskarsamhället skiljer sig meningen om kvalitetsmått, hur kvalitet mäts och vad som avgör 

måttet. Både synonymer och alternativ till reliabilitet och validitet presenteras av flertalet 

forskare (Alvehus 2013). Ett alternativt kriterium för en studies kvalitet och bidrag är 

poängfullhet. Poängfullhet syftar till att forskning kan ha en nyskapande poäng utan att 

presentera något revolutionerande nytt. Här påtalas att forskare, genom att visa på nya 

perspektiv på äldre frågor kan bidra till denna kvalitet (Alvehus 2013). Genom att skapa en 

studie med jämförande perspektiv, i ett fält som tidigare huvudsakligen byggt på enskilda 

fallstudier (Biesbroek et al. 2013), bidrar vi till forskningsområdet och på så sätt även 

poängfullhet. 

3.3 Urval 
Studiens fokus ligger på klimatanpassning i svenska storstadskommuners urbana, befintliga 

miljö. Befintlig stadsmiljö kommer drabbas hårt av klimatförändringens effekter där avancerad 

infrastruktur finns etablerad. Den befintliga miljöns sårbarhet behöver därför uppmärksammas 

inom forskningen (Hunt & Watkiss odat.). 

Geografisk avgränsning har gjorts till storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö, 

vilka representerar Sveriges tre största städer. Kommunernas lokalisering anges av  en gul 

markering i kartan, se figur 1. Kommunerna valdes dels utifrån storstadsperspektivet  då städer 

visar sig drabbas först och hårdast av klimatförändringen. Städers sårbarhet ökar med dess 

komplexitet och storlek vilket gör storstäder till intressanta objekt att studera (SMHI 2014a; 

Carter 2011; Hunt & Watkiss odat.). Kommuner som aktörer anses ha en avgörande roll i 

klimatanpassningsarbetet och anses därför relevanta för denna typ av forskning (Measham et 

al. 2011). 

Stockholm, Göteborg och Malmö är dessutom geografiskt lokaliserade vid havet vilket gör 

städerna extra utsatta då stora delar av klimatförändringen är relaterad till olika vattenfrågor 

(Huang-Lachmann & Lovett 2016; Kovats et al. 2014; Agboola & Ayanlade 2016). Norra 

Europa förväntas drabbas hårt av kustrelaterad översvämning där konsekvenserna för befintlig 

miljö blir stora (Hunt & Watkiss odat.; Kovats et al. 2014). Inom Sveriges kustzon bor cirka 

3,5 miljoner människor. Den största delen av Sveriges fastigheter finns i landets södra del. En 

tredjedel av dessa finns samlade i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. (Miljö- och 

energidepartementet 2007). 

Då vi vill kunna jämföra och dra jämförande slutsatser kring förutsättningarna för svenska 

storstäders klimatanpassningsarbete anser vi att Stockholm, Göteborg och Malmö stad är 

lämpliga för studien då de utgör en relativt homogen grupp. 



12  

 

 
 

 

Eftersom forskningen efterfrågat jämförande studier (Biesbroek et al 2013) har det varit viktigt 

att kunna inkludera flera kommuner i studien. För att kunna göra kvalitativa studier i tre 

kommuner har antalet respondenter inom varje kommun begränsats till två då  färre djupare 

intervjuer föredrogs än flera ytligare. Det senare hade riskerat att leda till knapphändiga 

intervjusvar vilket påverkat utforskandet av forskningsfrågorna negativt. Vi  har valt att 

intervjua personer med ett övergripande ansvar för urban klimatanpassning  snarare än aktörer 

inom väldigt specifika områden. Ett urval av intervjupersoner har gjorts för att få en stor 

variation av det ämne som studeras i studien. Urvalet har gjorts för att respondenterna ska 

kunna bidra med olika perspektiv på ämnet utifrån sin yrkesroll och kommun de är verksamma 

i. 

Målet var att intervjua två personer från respektive kommun som representerade olika 

förvaltningar för att få olika perspektiv på kommunens klimatanpassningsarbete. Då 

intervjupersonerna representerar de olika kommunernas förvaltningar och inte sig själva som 

privatpersoner anses faktorer som kön och ålder inte vara relevant. Efter önskemål från 

intervjupersonerna  har  respondenterna  anonymiserats  och  tilldelats  fiktiva  namn,       som 
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tillsammans med kommun och förvaltning presenteras i tabell 1. De fiktiva namnen börjar på 

samma bokstav som respektive kommun, exempelvis Maria från Malmö stad. 

En kartläggning av de utvalda kommunernas klimatanpassningsarbete har gjorts för att skapa 

en översikt av arbetet och vilka personer det involverar. Genom denna kartläggning har 

relevanta intervjupersoner valts ut. De utvalda respondenterna inom respektive kommun 

representerade olika förvaltningar och antogs därför kunna bidra med olika perspektiv. Ett 

urval av respondenter gjordes utifrån arbetsroll där en övergripande syn med stor erfarenhet 

och bredd inom klimatanpassningsprocessen prioriterades. Tjänstemän med yrkesrollerna 

specialist, projektledare, klimatexpert, strateg och projektsamordnare har intervjuats. 

En intervju var bokad med en tjänsteman på stadsbyggnadskontoret, Malmö stad men då 

intervjupersonen fick förhinder ställdes intervjun in. Att skjuta på intervjun var inget alternativ 

eftersom det var osäkert när intervjupersonen skulle vara tillbaka i sin tjänst. En tidigare 

övervägd intervjuperson inom Malmö stad intervjuades i stället. Anledningen till att denna 

intervjuperson inte blev vald i första hand berodde på att respondenten representerade samma 

förvaltning som den andra respondenten inom kommunen. 

 

 

Respondent 

(fiktivt namn) 

Kommun Förvaltning Intervjutid 

(min) 

Stina Stockholm stad Stadsledningskontoret 64 

Sofia Stockholm stad Miljöförvaltningen 29 

Gustav Göteborg stad Kretslopp & vatten 45 

Göran Göteborg stad Stadsbyggnadskontoret 55 

Mats Malmö stad Miljöförvaltningen 40 

Maria Malmö stad Miljöförvaltningen 30 

 

3.4 Intervjuguide 
Intervjuguiden (se bilaga 1) för de semistrukturerade intervjuerna i studien innehåller ett antal 

teman med huvudfrågor och tillhörande under- och följdfrågor som utvecklats specifikt utifrån 

studiens syfte och frågeställningar (Justesen et al. 2011). Intervjuguiden har utformats för att 

samtliga respondenter ska kunna svara på frågorna. Ja- och nejfrågor har undvikits i största 

möjliga mån, men om de förekommit har de alltid följts upp av kompletterande frågor för att 

skapa förutsättningar för fördjupning. Frågorna har utformats på ett sätt som gör dem lätta att 

förstå utan tvetydighet. Ledande frågor har undvikits för att styrka validiteten, detta enligt 

Dalen (2015). 

Intervjuguiden innehåller centrala teman och de frågor som krävs för att täcka studiens 

viktigaste områden. Vid upprättandet av intervjuguiden har vi utgått från "områdesprincipen" 

(Dalen 2015) där intervjuns frågor går från att vara öppnande generella kring arbetsroll och 

bakgrund till att behandla de centrala temana kring anpassningsprocessens steg liksom 

utmaningar och möjligheter för att sedan avslutas med att återigen behandla ett bredare mer 

generellt område kring framtiden. 

3.5 Genomförande av intervju 
Inför intervjuerna har intervjupersonerna tillhandahållits information om vilka intervjuarna, 

och i studien därmed även författarna, är, studiens syfte, metoden som används och att 

återkoppling  kommer  ske  i  form  av  att  respondenterna  får  ta  del  av  slutresultatet. 
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Respondenterna blev informerade om att intervjun skulle spelas in och varför. Detta har  gjorts 

enligt de riktlinjer som anges av Dalen (2015). 

Samtliga intervjuer har genomförts på plats i de olika kommunerna. För att kroppsspråk, 

stämning, tonläge och sinnesintryck ska kunna utläsas och tolkats, vilket styrker studiens 

validitet och reliabilitet, har samtliga intervjuer utförts ansikte mot ansikte (Lantz 2013). 

Intervjupersonerna har själva haft möjlighet att bestämma plats för genomförandet av intervjun, 

samtliga intervjuer har genomförts på respektive respondents arbetsplats. 

Lantz (2013) menar att samspelet under intervjun formas av situationen, sammanhanget och 

relationen mellan intervjuare och respondent. Under intervjun kommunicerar intervjuare och 

respondent både verbalt och med kroppsspråk. Vid intervjun har intervjuarna varit noga med 

att låta respondenterna få tid för att svara och berätta. För att få ut mer fullödiga svar och för 

att få ett större djup under intervjuerna har intervjuarna visat sig intresserade genom att lyssna 

aktivt och ställa följdfrågor. Detta är grundläggande förutsättningar som förespråkas i 

metodlitteratur för att intervjun inte ska bli påverkad av yttre psykologiska faktorer (Dalen 

2015). Detta arbetssätt kallas probing (Svensson & Starrin 1996) 

För att uppnå reliabilitet i studien har alla intervjuer genomförts med en konsekvent metod och 

baserats på samma intervjuguide. Intervjuarna har varit lyhörda inför samtliga respondenters 

svar och vid behov ställt avstämmande frågor för att utesluta missförstånd och säkerställa 

reliabiliteten. 

Båda intervjuarna har varit närvarande vid samtliga intervjuer. Under studiens gång har 

intervjuarna turats om att ta olika roller. Vid intervjuerna har endast en av intervjuarna ställt 

frågor utifrån intervjuguiden, medan den andra har fört anteckningar, iakttagit och, tillsammans 

med huvudintervjuaren, ställt följdfrågor som uppkommit under intervjuns gång. Genom att 

båda författarna har varit närvarande under intervjuerna styrks forskningens validitet enligt 

Dalen (2015) och Cook (2016). 

3.6 Bearbetning och analys av material 
Vid kvalitativa intervjuer är det av stor vikt att få med respondenternas egna ord (Dalen 2015), 

därför har studiens alla intervjuer spelats in med hjälp av en diktafon. För att forskaren själv 

ska kunna nå en fördjupning av inhämtade data från intervjuerna anses det, av Dalen (2015) 

vara lämpligt att intervjuaren själv genomför transkriberingen för den intervjun som hen har 

genomfört. Det inhämtade intervjumaterialet i form av ljudfiler har hanterats och jämförts 

noggrant med den data som bildats i text efter transkribering. Transkriberingen genomfördes 

så snart som möjligt efter att intervjun hade ägt rum vilket förespråkas i metodlitteraturen 

(Dalen 2015). Då återupprepas intervjuinformationen medan intervjuaren fortfarande hade 

intervjun nära i minnet och hen fick därmed, som tidigare sagts, ytterligare en chans att bearbeta 

materialet. 

Under bearbetningen av intervjudata har den intervjuare som genomfört intervjun även varit 

den som har transkriberat den. Detta för att den personen, på ett naturligt sätt, har varit mest 

aktiv under intervjun. Under transkribering har respondenternas tonläge, jargong och 

sinnesstämning noterats. Detta för att stärka validiteten och undvika tolkningsmisstag. För att 

utesluta dessa typer av misstag och även felhörningar av data har båda författarna lyssnat 

igenom all data och verifierat samtliga transkriptioner. 
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Dalen (2015) menar att analysprocessen påbörjas redan under intervjun där observationer och 

iakttagelser görs. Dalen (2015) anser även att det är av stor vikt att skriva ner dessa iakttagelser 

och funderingar. Detta har beaktats genom att iakttagelser under intervjuerna har antecknats. 

För att analysera kvalitativa data finns många olika metoder. En vanligt förekommande metod 

är tematisering där man ofta utgår från den använda intervjuguiden och de teman den innehåller 

(Dalen 2015). Transkriptionerna har tematiserats med hjälp av färgkodning utifrån 

intervjuguidens teman samt subtematiker som genomsyrat intervjuerna och framkommit under 

bearbetning. 

Tematisering av samtliga transkriptioner har genomförts av båda författarna, var för sig,  vilket 

stärker trovärdigheten i analysen (Trost 2010). Resultaten har sedan jämförts och diskuterats. 

Där uppfattningen om teman skiljt sig har data bearbetats på nytt för att sedan genom diskussion 

färdigställas. Tematiseringen baseras inte bara på transkriptionerna, utan även anteckningar 

och andra noteringar från intervjuerna tas i beaktning och inkluderas i processen enligt 

rekommendationer från Dalen (2015). Utifrån transkriptionerna har syftesrelevanta citat valts 

ut, dessa presenteras i uppsatsen under kapitlet ”Analys”. Lätt redigering av citaten har gjorts 

för läsbarhetens skull. Inget meningsbärande har tagits bort eller lagts till. 

Sammanfattningsvis beror utfallet av en intervju i stora drag på tre saker: hur 

förberedelsearbetet sett ut, samspelet mellan intervjuare och respondent under intervjun och 

bearbetningen av svarsmaterialet (Lantz 2013). 
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4 Klimatanpassningsprocessen 
Följande avsnitt redogör för vad som utgör ett kommunalt klimatanpassningsarbete, 

klimatanpassningens centrala definitioner och begrepp och till sist en sammanfattning av 

tidigare forskning kring avgörande faktorer för klimatanpassning. 

För att kunna hantera klimatförändringarna krävs robusta samhällen och handlingar på både 

lokal, regional och nationell nivå då klimatfrågan kommer påverka alla sektorer i samhället  på 

olika nivåer (Miljö- och energidepartementet 2007). Genom att inkludera och beakta 

klimatanpassning genomgående i stadsplanering kan projekt bli långsiktigt mer hållbara då 

staden blir motståndskraftig och hållbar utveckling främjas (The World Bank Group 2011). 

Klimatanpassning har under 2000-talet fått allt större uppmärksamhet, både inom 

forskningsvärlden, i media och bland allmänheten samt i beslutsfattande på både internationell 

och lokal nivå (Moser & Ekstrom 2010; Measham et al. 2011). Allt fler städer runt om i världen 

har börjat planera för klimatförändringar genom att upprätta klimatplaner eller inkludera 

klimataspekter i redan existerade dokument och projekt. De besluts som fattas idag bygger på 

viktiga vägval som kommer spela en stor roll i framtiden (The World Bank Group 2011). En 

samordning av politiska åtgärder och en samverkan på flera nivåer bedöms gynna 

kommunernas möjlighet till klimatanpassning (SMHI 2014b). 

En kommunal klimatanpassningsprocess utgörs, enligt Boverket (2010) vanligen av följande 

steg: 

- Kartläggning och nulägesanalys 

- Planer, mål och delmål 

- Anpassningsåtgärder utifrån rådande lokala förutsättningar 

- Eventuell uppföljning av genomförda åtgärder 

Processen för kommunalt klimatanpassningsarbete är omfattande och olika länder och städer 

har kommit olika långt. Inom varje steg i anpassningsprocessen ryms både utmaningar och 

möjligheter som skiljer sig från kommun till kommun (Boverket 2010). 

4.1 Definitioner 
För kommunal klimatanpassning används ett antal återkommande definitioner och begrepp. 

Definitionerna presenteras och exemplifieras nedan för att sedan återkopplas till genom 

analysen. 

 
Två centrala strategier inom klimatpolitiken är anpassning, på engelska adaptation och 

utsläppsminskningar, på engelska mitigation. Denton et al. (2014) menar att en kombination 

av dessa i många fall är nödvändig men att strategierna ibland kan motverka varandra, 

exempelvis då anpassning kan bidra till utsläpp av växthusgaser vid ett ökat användande av 

luftkonditionering som en följd av temperaturökningar. På samma sätt kan 

utsläppsminskningar hämma anpassning vid minskad energitillgänglighet. 
 

Anpassning, ämnar att förebygga och minimera klimatförändringens negativa effekter eller  att 

utnyttja dess fördelar medan utsläppsminskning inkluderar strategier för att begränsa 

klimatförändringar i form av reducering av växthusgasutsläpp (Boverket 2010). Anpassning 

kan ske med olika tidsperspektiv och kräver ofta en stor omställning i samhället (Moser & 
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Ekstrom 2010). Anpassning kan äga rum både kortsiktigt och reaktivt eller mer långsiktigt och 

proaktivt (Huang-Lachmann & Lovett 2016). 

Hur väl länder och kommuner behandlar anpassning blir avgörande för dess 

anpassningsförmåga och därmed hur väl de är rustade för att hantera effekterna av 

klimatförändringen (Burton et al. 2002). Genom att öka en stads anpassningsförmåga kan 

påverkan från nuvarande och framtida klimathot minskas (Keller et al. odat.; The World  Bank 

Group 2011). 

Anpassning har historiskt sett fått mindre uppmärksamhet än utsläppsminskningar men nu tar 

begreppet allt mer plats i ny forskning inom området. Anpassning till klimatförändringar kan 

ske på många olika nivåer (Geneletti & Zardo 2015) både statlig och kommunal där  styrmedel 

och riktlinjer implementeras (Measham et al. 2011). För ett effektivt anpassningsarbete 

kombineras detta med praktiska åtgärder så som hållbara dagvattenhanteringslösningar och 

ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster lyfts ofta fram tack vare dess socioekonomiska och 

miljömässiga fördelar. Ekosystembaserad anpassning fokuserar mycket på grön och blå 

infrastruktur, så som urbana parker och gröna tak. Att öka andelen grön infrastruktur i befintlig 

stadsmiljö kan dessutom minska värmeöeffekten, där värmen koncentreras i staden, och de 

hälsorisker den innebär (Geneletti & Zardo 2015; Runhaar et al. 2012). 

Utsläppsminskning, anpassning och anpassningsförmåga är alla beskrivande begrepp inom 

kommunalt klimatanpassningsarbete och återkommer bland tidigare forskning för att redogöra 

för utmaningar och möjligheter inom området. 

4.2 Tidigare forskning kring utmaningar och möjligheter 
Följande del syftar till att redogöra för tidigare forskning kring utmaningar och möjligheter för 

kommunalt klimatanpassningsarbete. Här sammanfattas studiens  vetenskapliga förankring. 

Vetenskaplig litteratur har inhämtats via databaser så som UniSearch, Google Scholar och 

ScienceDirect. Artiklar granskade enligt peer review har prioriterats och kompletterats av 

material, till största del från relevanta myndigheter. 

Tidigare forskning om klimatanpassning visar att samhällets normer och struktur både kan 

försvåra och underlätta för klimatanpassningsprocessens olika steg. Dessa strukturer och 

mönster kan, beroende på bland annat spatiala och temporala sammanhang, fungera på olika 

sätt i olika samhällskontexter. Det är också tydligt att utmaningarna för anpassningsarbetet  ser 

olika ut i klimatanpassningsprocessens olika steg (Mimura et al. 2014). 
 

Inom forskningen visar det sig finnas ett behov av att lyfta utmaningar och möjligheter för 

klimatanpassning i befintlig bebyggelse och här finns många exempel att utforska. Bland annat 

möjligheterna med att utnyttja både stadens tomma ytor, multifunktionella lösningar  där en 

viss åtgärd kan verka positivt utifrån flera perspektiv, samt grön och blå struktur (Boverket 

2010; Burch et al. 2014; Moser & Ekstrom 2010; Runhaar et al. 2012). Biesbroek et al. (2013) 

menar att det finns en efterfrågan på en sammanställning av centrala barriärer och möjligheter 

där en identifiering av utmaningar och möjligheter anses vara direkt avgörande för hur väl en 

kommun lyckas genomföra och implementera klimatanpassningsstrategier. Burch (2010) 

föreslår att kommuner för att kunna reducera barriärer och i stället främja möjligheter på lokal 

nivå behöver reda ut hur olika faktorer samspelar och kartlägga dessa. Man behöver dessutom 

sätta upp strategier och mål för att 
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hantera ovanstående faktorer och till sist hitta hållbara vägar för att genomföra åtgärder (Burch 

2010). 
 

Ur litteraturen kan följande faktorer urskiljas som viktiga för möjligheten till praktisk 

klimatanpassning; Medvetenhet och kunskapsspridning, organisationsstruktur, ansvar, 

riktlinjer,    styrning    och    vertikal    samverkan,    nätverk,    ekonomi    samt   uppföljning. 

 
En viktig aspekt som betonas gäller ökad medvetenhet om klimatanpassning, ett behov som 

finns hos både allmänhet och politiker (Moser & Pike 2015). Trots att  klimatanpassningsfältet 

har vuxit under mer än tio år återstår fortfarande en svårighet i att förmedla 

klimatanpassningens allvar till politiker och allmänhet (Moser & Pike 2015). Osäkerheter, den 

brådskande faktorn och vidden av frågan gör klimatanpassningsproblematiken till en av vår 

tids största globala utmaningar. Området anses svårkommunicerat och problematiskt att skapa 

handlingskraft kring. Psykologiska barriärer uppstår på grund av spatial distans och 

tidsfördröjning mellan orsak och effekt (Moser & Pike 2015). 

 

Inom klimatanpassningsforskning har resurser mestadels hittills lagts på att identifiera, mäta 

och kartlägga risker genom olika modeller. Däremot saknas fortfarande kunskap kring hur 

anpassning i befintlig miljö ska fungera i praktiken (Runhaar et al. 2012; Amundsen et al. 

2010). Det är av stor vikt att även anpassa samhällets mjuka strukturer så som hälso- och socialt 

relaterade faktorer. Genomförande av anpassningsåtgärder har hittills inte genomförts  i stor 

skala, framförallt inte anpassning relaterad till social sårbarhet som en följd av exempelvis 

värmeböljor. Vid socialt relaterad sårbarhet sker oftast anpassning reaktivt, där man handlar 

efter att skadan är skedd. Forskning efterfrågar ett större fokus på proaktiva åtgärder där man 

agerar förebyggande (Runhaar et al. 2012). 
 

Vidare betonar litteraturen att en förändring i både privat och offentlig sektor kommer behövas 

där organisationsstrukturen anses utgöra en avgörande faktor (Sheppard et al. 2011; Burch et 

al. 2014; Moser 2014; Moser & Pike 2015; Burch 2010). Det krävs en tydlig  struktur i 

organisationen där klimatanpassningsfrågan prioriteras, tas på allvar och existerande resurser 

används på ett effektivt sätt (Burch 2010). 

 

En annan aspekt som belyses är frågan om ansvar. Dannevig et al. (2012) och Mees (2014) ser 

en utmaning kring klimatfrågans ansvar och menar att en tydlig ansvarsfördelning är 

nödvändig. Som en lösning på både ansvarsfrågan och för att främja en tydlig 

organisationsstruktur ses riktlinjer, styrning och vertikal samverkan som en viktig aspekt i 

litteraturen (Burch 2010). Fallstudier har visat att kommuners anpassningsarbete tydligt 

påverkas av relationen mellan lokal och nationell nivå (Dannevig et al. 2012). Litteraturen visar 

att bristen på tydlig nationell vägledning negativt kan påverka lokal styrning beroende på 

kommunernas egen kapacitet (Mimura et al. 2014). Moser och Pike (2015) samt Measham et 

al. (2011) lägger vikt vid att klimatanpassning effektivast sker på lokal nivå då 

klimatanpassningsbehoven skiljer sig åt geografiskt. Mimura et al. (2014) och Amundsen et al. 

(2010) menar att man generellt sett bör förespråka decentraliserad makt då en allt för 

centraliserad styrning antas begränsa lokal handlingskraft och skapa ogynnsamma 

beroendeförhållanden. En balans mellan lokala och nationella initiativ förespråkas där den 

nationella vägledningen fungerar stödjande för lokala aktörer (Mimura et al. 2014; Amundsen 

et al. 2010). För att dra nytta av varandras erfarenheter ses nätverk som en stor möjlighet 

(Juhola & Westerhoff 2011; Kinnear et al. 2013). 
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Utöver dessa aspekter anses även den ekonomiska frågan vara avgörande för en lyckad 

klimatanpassning (Bouwer & Aerts 2006). Slutligen lyfts uppföljning som en viktig faktor för 

ett fungerande klimatanpassningsarbete. Med hjälp av uppföljning kan kommuner och 

organisationer utvärdera processens gång och effektivitet (Glasson et al. 2012). 
 

Ovanstående aspekter är återkommande i litteratur kring klimatanpassningens förutsättningar 

vilket gör dem relevanta att involvera och beakta i vår analys av intervjumaterialet. 
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5 Stockholm, Göteborg och Malmös påverkan av 

klimatförändringen 

I följande avsnitt beskrivs hur studiens tre utvalda storstadskommuner tros komma att påverkas 

av klimatförändringen. Detta genom presentation av historiska förutsättningar och särskilt 

sårbara områden för respektive kommun. 

 

I Stockholm är översvämningsrisken för Mälaren hög. Konsekvenserna av översvämning i 

Mälaren kan innebära stor fara för samhällets infrastruktur och den enskilde individen. Dessa 

konsekvenser tros få stora effekter i befintlig miljö (SMHI 2014b). Då Mälaren fungerar som 

dricksvattentäkt för omkring två miljoner människor finns ett stort intresse för att bibehålla god 

vattenkvalitet i sjön. Slussen har en avgörande roll för vattnets framtid då den utgör gränsen 

mellan Saltsjön och Mälaren, dess pågående ombyggnationen är därför en åtgärd av stor vikt 

(Lagerblad 2010). 

Västra Götalands-regionen, vilken inkluderar Göteborg, anses vara ett av Sveriges mest sårbara 

områden gällande översvämning och erosion. Området kommer påverkas kraftigt av 

klimatförändringens havsnivåhöjningar och översvämningar (Keskitalo 2010). Göta älv är en 

multifunktionell viktig resurs för både handel och samhället i stort (Lundqvist 2016) och därför 

krävs förebyggande åtgärder i området för att minimera konsekvenserna av 

klimatförändringens effekter (Statens Geotekniska Institut 2016). Med klimatförändringen tros 

de låga stadsdelarna i Göteborgs kommun drabbas av översvämningar i takt med att havsnivån 

stiger. En tänkbar lösning för att skydda staden är att bygga skyddsportar som kan stängas vid 

högvatten. Redan nu genomförs älvskantsskydd i befintlig miljö för att skydda staden från höga 

vattennivåer, både från havet och Göta älv (Ramböll 2014). 

 

Malmö har upprepade gånger drabbats av översvämningar till följd av skyfall. 

Översvämningarna har fått förödande konsekvenser i befintlig miljö då avrinning för 

regnvatten inte varit möjlig (Malmö Stad 2016). Mellan 2007 och 2014 drabbades Malmö av 

tre skyfall vilka gav stora konsekvenser för både infrastruktur och befintlig bebyggelse. Att 

Malmö är illa drabbat av översvämningar beror på stadens topografi och den havsnära 

lokaliseringen. Hälften av ytan är hårdgjord och terrängen är platt (Nord 2016). 

 

Kommunernas historiska förutsättningar och sårbara områden återkommer och inkluderas till 

viss del i kommande analys. 
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6 Analys 
I följande avsnitt redovisas intervjuresultatet från vår studie. Analysen presenteras genom två 

övergripande teman som utifrån intervjuerna utlästs som betydelsefulla för studiens syfte; Den 

kommunala anpassningsprocessen och Klimatanpassningens förutsättningar. Följande 

subtematiker redovisas kring den kommunala anpassningsprocessen: Startskott, Kartläggning 

av prioriterade anpassningsfrågor, Strategier, planer och mål, Åtgärder och Uppföljning. 

Under temat klimatanpassningens förutsättningar presenteras intervjupersonernas samlade bild 

av utmaningar och möjligheter för klimatanpassningsarbete i befintlig miljö under följande 

subtematiker: Att hantera en svår fråga, Politiska prioriteringar, Vägledning och lagstiftning, 

Samverkan mellan offentliga och privata aktörer, Kommunal organisation, Mellankommunal 

samordning och nätverksarbete, Klimatanpassningens finansiering och Klimatanpassningens 

multifunktionalitet. Genom analysen sätts intervjumaterialet löpande i relation till tidigare 

forskning inom området. 

6.1 Den kommunala anpassningsprocessen 

6.1.1 Startskott 

Storstadskommunerna tar upp flera olika aspekter som initierat deras klimatanpassningsarbete. 

Det handlar om internationella konferenser, extremhändelser och kommunala projekt. Vad som 

fungerat som startskott skiljer sig åt mellan kommunerna. För Stockholms del beskriver Stina 

att stadens och världens påtryckningar, till exempel genom media, kring klimatanpassning var 

en utlösande faktor för kommunens arbete. Hon tar även upp väderrelaterade katastrofer som 

en anledning. Gustav, Göteborgs stad förklarar hur FN- konferensen i Rio 1992 var en del av 

startskottet för kommunens hållbarhets- och klimatanpassningsarbete och Göran från samma 

kommun berättar att det stora skyfallet i Köpenhamn 2011 bidrog till ett större intresse för 

skyfall. Mats beskriver anpassningsarbetet av stadsdelen Augustenborg som det stora 

avstampet i Malmö stads klimatanpassningsarbete, även om projektet till en början endast 

riktade sig mot dåtidens översvämningar och inte klimatförändringar som helhet. I stadsdelen 

har fokus legat på hållbar dagvattenhantering, öppna lösningar med dammar och kanaler samt 

gröna lösningar, berättar Maria. 

Även i litteratur tas extrema väderhändelser upp som en utlösande faktor för 

klimatanpassningsarbete då samhället generellt sett är sårbart för oförutsägbara väderhändelser 

som orsakar stora konsekvenser för stad och infrastruktur (Mistra Swecia 2015; Leal Filho 

odat.; Blom Bokliden 2017; Håkansson 2013; Amundsen et al. 2010; Bulkeley & Castán Broto 

2013). Respondenterna beskriver skilda startskott för respektive kommun men visar att 

samtliga kommuners klimatanpassningsarbete har utvecklats markant sen starten. Vi ser 

mönster i hur respondenterna och kommunerna mer och mer har följt liknande spår med allt 

mer lika fokusområden från klimatanpassningsarbetets början till  nutid. 

6.1.2 Kartläggning av prioriterade anpassningsfrågor 

Alla tre storstadskommuner är kuststäder men trots detta har de olika typografiska 

förutsättningar vilket påverkar deras sårbarhet och anpassningsarbete. Kommunerna har valt 

anpassningsfokus och prioriteringar efter sina unika förutsättningar baserat på ett omfattande 

kartläggningsarbete. Beroende på exempelvis geografiskt läge, stadens uppbyggnad och 

beslutsfattande  skiljer  sig  kommunernas  utgångslägen  för  prioriterade  arbetsområden   åt. 
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Respondenterna beskriver vikten av lokal kartläggning för att tydliggöra kommunspecifika 

förutsättningar för hantering av klimatförändring. 

Samtliga respondenter är eniga om att vattenfrågan just nu är den största och mest 

prioriterade, både gällande skyfall, översvämningar, havsnivåhöjningar och 

dagvattenhantering. För både Malmös och Stockholms del nämns främst havsnivåhöjning 

som ett hot. Göteborgs fysiska förutsättningar, med tanke på att staden är byggd på 

sumpmark, tillsammans med bland annat havsnivåhöjning nämns som utmaningar av Gustav: 

[…] Så det är ju havet, skyfall, grundvatten och höga flöden i vattendrag som  är 

de fyra som vi siktar in oss på som kan skapa problematik vad det gäller 

översvämningssituationen (Gustav, Göteborgs stad). 

Genom analysen kan utläsas att samtliga kommuner lägger stor vikt vid kartläggning och 

modelleringar relaterade till skyfall och översvämning i befintlig miljö. I både Stockholm och 

Malmö har en skyfallsmodell för ett hundraårsregn, ett kraftigt regn som i snitt inträffar en 

gång vart hundrade år, tagits fram för att utläsa var regnvattnet kommer att landa, var det rinner 

och var det stannar kvar. Detta är en metod som enligt informanterna skapar goda 

förutsättningar för anpassningsarbete i befintlig miljö. Stina beskriver även vikten av 

modellering över vilka risker olika händelser kan få för infrastruktur i staden och hur detta kan 

kopplas till lämpliga åtgärder. Kartläggning görs alltså inom många olika områden för att 

synliggöra sårbarheter, vilket Stina beskriver på ett sätt som är tillämpbart i samtliga 

respondenters intervjusvar. 

[…] vi måste först identifiera våra risker och sårbarheter. Vi tar skyfall då, det 

är liksom en oönskad händelse och matcha det mot ett system i staden. Alltifrån 

fjärrvärme till el eller vad som helst. Om man tar ihop dem, vad får vi ut då? Vad 

händer då? Och hur sårbara är vi i en sådan situation? Vilka situationer  är som 

mest sårbara och något som vi absolut måste åtgärda? Då är den biten klar, 

sedan får man gå in i nästa låda som handlar om ’vad kan man nu göra åt det 

här?’ […] (Stina, Stockholms stad, liknande resonemang ses hos representanter 

från Göteborgs och Malmö stad) 

I sitt kartläggningsarbete har storstadskommunerna således tagit fram olika typer av modeller 

och analyser, alltifrån skyfallsmodeller, översvämningsmodelleringar och ekonomiska 

karteringar. De har dessutom använt sig av och skapat olika scenarier för effekter av 

klimatförändringen. Respondenterna lyfter detta som en avgörande faktor i kommunens 

klimatanpassningsarbete och menar att visualisering är ett värdefullt verktyg för att förutspå 

framtida förändringar. Att kartlägga sårbarheten anses även av litteratur, exempelvis IPCCs 

senaste rapport, och myndighet vara viktigt (Vincent 2010; Downing et al. odat.; Watson et  al. 

2013; Noble et al. 2014). Enligt Boverket (2010) är modellering och kartläggning över risker 

och sårbarhet till följd av klimatförändring grundläggande för att städer fysiskt ska kunna 

planera för anpassningsåtgärder i befintlig miljö. 

Merparten av respondenterna menar att värmeproblematiken i form av värmeböljor, tropiska 

nätter, urbana värmeöar och hälsoproblem som följd av detta, kommer få allt större 

uppmärksamhet i kommunens klimatanpassningsarbete. Vissa respondenter ser värmefrågan 

mer akut än andra och skillnader kan utläsas gällande kommunernas förmåga att ta sig an flera 

klimatförändringsproblematiker samtidigt. Malmö, som varit hårt drabbade av skyfall, 
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visar sig, som en följd av detta, ha stort fokus på just denna typ av problematik medan 

Göteborg, som inte drabbats på samma sätt, kan behandla fler, mindre akuta, frågor samtidigt. 

Skillnader i respondenternas sätt att diskutera värmeproblematiken finns där respondenter från 

Stockholm och Malmö, generellt sett, behandlar frågan på ett grundare plan medan 

respondenterna från Göteborg visar på ett mer kritiskt förhållningssätt där stor medvetenhet 

finns kring frågan. Göran är ensam bland respondenterna om att beskriva de framtida 

konsekvenserna av ett varmare klimat där luften klarar av att hålla mer fukt i kombination med 

ökad nederbörd. 

Alltså, i och med att det blir varmare så klarar luften av att hålla mer fukt, och 

det får stora konsekvenser för hur man ventilerar byggnader, vilka 

byggnadsmaterial man använder. För att undvika skador som kan vara rätt 

otrevliga, både vad det gäller mögel och i värsta fall hussvamp, om det är 

organiskt material i byggnaden. Jag tror det kommer att bli en stor skandal eller 

ett stort bekymmer framöver. Jag tror att man kommer se mycket problem på 

vindar tillexempel. Alltså mycket mer än vad vi gör idag (Göran, Göteborgs stad). 

Olika fokusområden för de olika storstadskommunerna kan utläsas ur intervjumaterialet även 

om vatten generellt sett har huvudfokus. Med hjälp av modelleringar menar respondenterna  att 

prioriteringar för åtgärder genom strategier, planer och mål kan utläsas och de ser därför 

kartläggning som en avgörande del i processen. Flera respondenter menar dock att det är  svårt 

att göra en modell som visar på ett exakt utfall av ett scenario, men att modeller ändå är 

värdefulla verktyg. 

Än så länge så är det ju en svårighet med klimatanpassningsarbetet för man 

kan ju inte beställa ett hundraårsregn liksom och se hur det blev. (Gustav, 

Göteborgs stad). 

Trots osäkerheterna lyfter varken respondenter eller litteratur alternativa lösningar som skulle 

kunna leverera ett mer säkert resultat. 

Vi kan utläsa en frustration i respondenternas tankar kring hur kartläggningsarbetet praktiskt 

ska användas vidare i en implementeringsprocess. Flera respondenter menar att en systematisk 

dokumentation av genomförd kartläggning och utredningar vore en förbättringsmöjlighet. 

Jag tror att vi gör jättemycket kartläggningar och utredningar men vi har 

väldigt svårt att… man skulle ju egentligen vilja kunna ta del av sådant som 

redan har gjorts på ett mycket mer systematiskt sätt, inte göra om det hela 

tiden […] (Sofia, Stockholms stad, liknande resonemang förs av Göran). 

Att värmefrågan antas vara ett hittills mindre prioriterat, framtida problem har även tidigare 

forskning påtalat. Forskare tror att en orsak till detta är att vattenfrågan till stor del prioriteras 

då den anses mer akut och uppfattas som mer hanterbar, sett till ansvar och mätbarhet. 

Värmefrågan tas inte heller på allvar av allmänheten då nutidens extrema värmeböljor endast 

varar en kortare tid och ofta drabbar ett begränsat område (Runhaar et al. 2012). Mees et al. 

(2015) menar att bortprioriteringen av värmefrågan kan resultera i att kommunerna släpar efter 

i klimatanpassningsarbetet. Ökade temperaturer och värmeböljor kommer drabba  städer 
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hårdare än landsbygd, bland annat på grund av urbana värmeöar som förstärker effekten. Att 

redan nu planera för ett varmare klimat är av stor vikt för att undvika allmänskadliga 

hälsoeffekter och för att öka anpassningsförmågan i staden. Kombinationen av en allt äldre 

befolkning, ökad urbanisering och förhöjda temperaturer blir ett allvarligt hälsohot (Mees et al. 

2015). Den sociala sårbarheten som tas upp av Mees et al. (2015) uppmärksammas 

knapphändigt av ett fåtal respondenter som endast snuddar vid problematiken. 

Trots en omfattande kartläggning och modellering av klimatförändringens effekter anser  vissa 

respondenter att det kan vara svårt att visualisera om de scenarier man tänkt sig utspelar sig 

som man förutspått på grund av modellers osäkerhet. Kommunerna visar sig även, trots 

förarbete i form av kartläggning, ha svårt att utnyttja detta på ett effektivt sätt och gå vidare i 

anpassningsprocessen för att slutligen komma till handling. Respondenterna ser en systematisk 

dokumentation och sammanställning av kartläggning som en väg framåt. 

6.1.3 Strategier, planer och mål 

Utifrån kartläggningsarbetet har storstadskommunerna tagit fram olika plandokument, 

strategier och mål för att hantera effekterna av klimatförändringarna på lokal nivå. 

Kommunerna har olika tillvägagångssätt för att behandla klimatanpassning i detta steg av 

anpassningsprocessen och ser olika strategier som avgörande. Planerna utgörs av både mer 

generella dokument som miljömål och även mer specifika strategier för olika klimatrisker så 

som skyfall. 

Strategier, planer och mål för framtida åtgärder skiljer sig åt i de olika kommunerna. Malmö 

har bland annat gjort en bred klimatanpassningsplan där sårbarhet utifrån flera perspektiv 

utretts. Exempelvis lyfts äldre människors sårbarhet inför temperaturhöjningar samt 

samhällsviktiga funktioner så som sjukhus. Stockholm jobbar främst utifrån ett miljöprogram 

innehållande stadens miljömål medan Göteborg just nu har stort fokus på strukturplaner och 

tematiska tillägg för översiktsplaner. När det gäller mer specifika planer och strategier 

exemplifierar både Mats och Maria Malmö stads skyfallsplan och dagvattenplan. Eftersom 

Malmö drabbades hårt av skyfallet 2014 har kommunen ett generellt stort fokus på just skyfall. 

Dagvattenplan och andra vattenrelaterade planer finns applicerat på hela kommunens arbete. 

Att skyfallet som drabbade Malmö har gett avtryck i alla tre kommuner, betonas vid flera 

tillfällen i alla tre kommuner. Stockholm och Göteborg har inte drabbats på liknande sätt men 

refererar till Malmös erfarenheter. Stina nämner att Stockholms stad använt sig av Malmös 

skyfallsplan i upprättandet av en egen. Att ta sig an frågor på detta sätt, med hjälp av andra 

kommuners tidigare erfarenheter, beskrivs av Mees (2016) som en framgångsfaktor i 

klimatanpassningsarbetet. Utifrån intervjumaterialet kan vi utläsa att respondenterna gärna tar 

del av erfarenhetsbaserad kunskap och på så sätt lär av varandra för att komma framåt i 

klimatanpassningsarbetet. Då respondenterna ser stora möjligheter i erfarenhetsbaserad 

kunskap där kommuner kan lära av både sina egna och andra kommuners erfarenheter beskrivs 

en utmaning, bland några av respondenterna, i att ligga i framkant inom 

klimatanpassningsarbetet och därmed inte ha möjlighet att dra lärdomar från andra. Exempel 

på erfarenhetsutbyten är skyfallen i Malmö och Köpenhamn som bidragit med kunskap i frågan 

för flera kommuner. 
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Man tar gärna del av om Malmö har hittat en bra idé kring hur man gör här eller 

i Göteborg, så är man ju så idel öra, jag tycker det finns massor att samarbeta 

kring och bli bättre på att etablera nätverk i staden eller staten. […] (Stina, 

Stockholms stad) 

Kommunernas klimatanpassningsarbete utgår från olika planer där olika strategier tillämpas 

men trots detta finns likheter i planernas innehåll, bland annat till följd av erfarenhetsutbyte. 

Utifrån respondenternas svar kan inga utmaningar utläsas inom detta steg av processen. 

6.1.4 Åtgärder 

Storstadskommunerna har kommit olika långt i det åtgärdsarbete som följer av framtagandet 

av strategier, planer och mål. Anpassningsåtgärderna skiljer sig åt, både gällande omfattning 

och tidsomfång. De kan genomföras med varierande tidsperspektiv, syfte och strategi i olika 

skalor. 

Respondenterna beskriver att en åtgärd kan genomföras med kortsiktigt, medellångt eller längre 

tidsspann. Vissa åtgärder, exempelvis älvkantsskydd, kan fungera med olika tidsperspektiv då 

de kan regleras allt eftersom. Respondenterna är överens om att kommunerna hittills inte har 

genomfört många konkreta åtgärder på grund av diverse begränsande faktorer, bland annat 

diffus ansvarsfördelning och resursbrist. 

Respondenterna exemplifierar anpassningsåtgärder och visar på bredden av dessa. Att 

genomföra klimatanpassningsåtgärder i befintlig miljö kan innebära både gråa, tekniska 

åtgärder i befintlig infrastruktur men även gröna åtgärder så som grönstruktur. Exempel på 

konkreta gröna och blåa åtgärder är trädplantering, gröna tak, dammar och vattenvallar. De 

olika respondenterna tar upp flertalet exempel på åtgärder som kan genomföras för en 

förbättrad dagvattenhantering, bland annat regnrabatter och regnträdgårdar i Göteborg, 

sänkning av parker i Malmö samt dammar och växtbäddar i Stockholm. Vid utredningar och 

planer visar Göran att flera potentiella lösningar ofta övervägs. För en och samma åtgärd kan 

både gråa, gröna eller blåa lösningar vara aktuella. 

Mats lyfter att anpassningsåtgärder kan genomföras i olika skalor och att allt för stor vikt läggs 

vid stora åtgärder. Mats och Maria menar på att både stora och mindre åtgärder behöver 

genomföras i befintlig miljö. De ser potential i en kombination av mindre åtgärder genomförda 

av privatpersoner och större utförda av kommunen. 

Den skalan av olika storlekar på olika lösningar både när det gäller dagvatten 

men även när det gäller temperaturökningar, mer grönska i staden. Vi behöver 

mer träd, det är bra om det bara är ett, två träd. Det hade varit bra med femtio 

men redan två är ju någonting. Så att, en ganska stor variation tror jag krävs 

eller behövs (Mats, Malmö stad). 

Strategier för att jobba med anpassningsförmåga och ett grönare Stockholm, inkluderat 

ekosystemtjänster, har bearbetats under ett antal år och kan nu bland annat ses i området  norra 

Djurgårdsstaden där strategierna har praktiserats genom åtgärder. Sofia beskriver att stadsdelen 

ur flera perspektiv är anpassad för ett framtida klimat och används som ett testområde för både 

ekologiska, ekonomiska och sociala värden. Stina och Sofia beskriver ombyggnationen av 

slussen som en klimatanpassningsåtgärd även om den fyller fler samhällsviktiga funktioner än 

så. Flera respondenter beskriver vikten av timing och att utnyttja de chanser som ges för att 

genomföra stora klimatanpassningsåtgärder så som slussen 
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i Stockholm. De menar att klimatanpassningsåtgärder lättare kan fås igenom när stora 

investeringar eller ombyggnationer redan är planerade. 

 

[…] Jag brukar alltid nämna det, att Slussen kanske är Sveriges största 

klimatanpassningsprojekt men det är inte det som man normalt sett kanske tänker 

på (Stina, Stockholms stad). 

 

Vi kan genom analys se att åtgärdsarbetet för klimatanpassning har förändrats över tid där ett 

allt större fokus har lagts vid anpassning i stället för utsläppsreducering. Visst fokus visar sig 

ha anpassats efter rådande forskningsläge men i vissa städer visar sig åtgärdsarbetet även ha 

utvecklats rent strategiskt. För att göra Göteborgs stad mer robust menar Gustav att man nu 

genomför åtgärder ovan mark tillskillnad från förr då man oftare grävde ner lösningar: 

En annan aspekt jag tänker på att ju det här att vi går från att ha grävt ner 

lösningar, dagvattenavledning och så vidare och hantera situationen under mark 

till att hantera situationen över mark för att skapa en mindre känslighet, en mer 

robust situation (Gustav, Göteborgs stad). 

Respondenterna lyfter vikten av att ha tydliga strategier och att man inte tar förhastade beslut. 

För ett effektivt åtgärdsarbete menar de att verklighetsanknuten visualisering av olika scenarier 

krävs. Åtgärdsarbetet är på så sätt starkt beroende av tidigare steg i anpassningsprocessen. 

Sammanfattningsvis har respondenterna uppfattningen att kommunerna prioriterat olika 

anpassningsåtgärder och att de därför befinner sig i olika lägen av åtgärdsarbetet. Generellt sett 

visar sig kommunerna vara i ett tidigt skede av åtgärdsarbetet där genomförandet till stor del 

återstår. Att kommunerna inte kommit längre i åtgärdsarbetet kan vi se bero på ett antal 

barriärer, till exempel bristande strategier, politiskt stöd, lagstiftning, ansvarsfördelning och till 

viss del otydlighet i organisationen. 

6.1.5 Uppföljning 

Som en följd av att storstadskommunerna ännu inte genomfört så många av de planerade 

åtgärderna menar respondenterna att uppföljning än så länge är svår att genomföra 

systematiskt. För en lyckad uppföljning ser respondenterna tydliga mål som en nyckelfaktor 

som bör prioriteras. För att klimatanpassningsprocessen ska fungera effektivt menar 

respondenterna att det krävs uppföljning då samtliga steg i anpassningsprocessen är i behov av 

kontinuerlig utvärdering. Genom uppföljning och utvärdering skapas förutsättningar för ett 

grundläggande och trovärdigt kartläggningsarbete vilket i sin tur genererar potential för nästa 

steg i processen där målformulering utförs. Tydliga mål skapar förutsättningar för 

genomförande av åtgärder och därmed även uppföljning av dessa. Uppföljning är på så vis av 

stor vikt för att förbättra kommunernas förutsättningar för klimatanpassningsarbete (Hammill 

& Tanner 2011; Glasson et al. 2012; Bohman 2016; Arts et al. 2001). 

Utan tydligt formulerade mål menar vissa respondenter att uppföljningen blir svår. Meningarna 

kring huruvida målen ska vara kvalitativa eller kvantitativa skiljer sig åt bland respondenterna. 

Meningarna kring detta skiljer sig åt även bland respondenterna inom kommunerna, där vissa 

menar att kvantitativa mål, där ett tydligt resultat kan utläsas, underlättar för engagemang hos 

allmänhet och beslutsfattare. Andra respondenter menar att 
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kvalitativa mått lämpar sig bättre för klimatanpassning, som berör ett område med många 

perspektiv, där resultat inte alltid är kvantitativt mätbart. 

Enligt Stina är en generell utmaning med anpassningsfrågan som arbetsområde att den berörs 

på många olika plan och att den involverar ett brett och svårdefinierat område där mål och 

resultat inte alltid är mätbara. För att visa på komplexiteten tar hon utsläppsfrågan som ett 

exempel på ett mer mätbart område. 

[…] utsläppssidan och den diskussionen ”hur ska Stockholm bli 

fossilbränslefritt?”, det är någonting som ska gå ner till noll. Det är liksom lite 

lättare att ringa in […] (Stina, Stockholms stad) 

Vilket slags mål, kvalitativt eller kvantitativt, man använder sig av menar litteratur kan vara 

olika effektfullt beroende på syfte. Kvantitativa anpassningsmål är till exempel relevanta för 

klimatanpassningens kostnadsfråga enligt International Institute for Environment and 

Development (odat.). 

I Norra Djurgårdsstaden, som tidigare nämnts, görs uppföljning för att kunna applicera 

erfarenheter på större skala i resten av staden. Att extrapolera pilotprojekt och olika experiment 

inom klimatanpassning till en större, urban skala anses enligt flera respondenter samt Bulkeley 

och Castán Broto (2013) vara ett effektivt sätt för att komma framåt i 

klimatanpassningsutvecklingen. Respondenterna ser att uppföljning genom pilotprojekt 

kommer öka med tiden, där flera genomförda åtgärder skapar underlag för uppföljning och 

utvärdering. Bulkeley och Castán Broto (2013) menar att potentialen i uppföljning av 

experiment borde uppmärksammas ytterligare i forskning. Trots att Norra Djurgårdsstaden i 

Stockholm och Augustenborg i Malmö har kommit till vid olika tidpunkter kan vi se likheter  i 

kommunernas sätt att arbeta med, och följa upp, denna typ av stadsplaneringsprojekt. Eftersom 

en anpassning av Augustenborg gjordes redan under 90-talet kan en mer omfattande 

uppföljning av detta område genomföras. Flera respondenter menar att uppföljning behöver 

göras över längre tid än vad som är möjligt vid pilotprojekt då tidsspannet då ofta är allt för 

kort för att synliggöra effekter som visar sig längre fram i tiden. 

Respondenterna ser potential i framtida ökad uppföljning och menar att kommunerna på så sätt 

kan utvärdera sin egen kartläggning, bedöma utfallet av en viss åtgärd och följa upp och 

utveckla mål. Genom uppföljning menar litteraturen dessutom att en nulägesbedömning kan 

skapas, dokumenteras och kommuniceras (Hammill & Tanner 2011; Glasson et al. 2012; 

Bohman 2016; Arts et al. 2001). 

6.2 Klimatanpassningens förutsättningar 
Under intervjuernas gång har olika utmaningar och möjligheter för storstadskommunernas 

klimatanpassningsarbete kunnat utläsas. Dessa presenteras nedan under respektive subtematik. 

En faktor inom de olika subtematikerna kan anses vara både en utmaning och möjlighet. 

Litteratur visar att faktorer även kan påverka varandra beroende på sammanhang och att vissa 

aspekter dessutom formas av andra, utomstående, omständigheter som resulterar i huruvida de 

uppfattas som antingen hämmande eller stärkande (Runhaar et al. 2012). 

Respondenternas svar skiljer sig åt men vi ser, trots detta, tydliga likheter i vad de uppfattar 

som utmaningar respektive möjligheter. Bland annat är respondenterna överens om att 

ansvarsfrågan   är   avgörande   för   klimatanpassningsarbetets   förutsättningar   i     befintlig 
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stadsmiljö. Ansvarsfrågan ses som viktig av alla respondenter i alla steg av 

anpassningsprocessen. De gemensamma tankarna kring kommunernas förutsättningar visar  att 

ett behov av handling och utveckling inom området finns men också att respondenterna 

samtidigt ser liknande vägar i hur utmaningarna kan hanteras och möjligheterna främjas. 

6.2.1 Att hantera en svår fråga 

Respondenterna menar att klimatanpassning har genomgått en omvandling från att endast ha 

klassats som en klimatfråga till att bli en livskvalitetsfråga som berör många fler områden och 

på så sätt komplicerar frågan. Samtidigt som klimatanpassning är en fråga som inte kan 

undvikas, lyfter flera respondenter att det finns få konkreta lösningar vilket försvårar arbetet.  I 

merparten av intervjuerna finns en frustration hos respondenterna gällande hur 

klimatanpassning hanteras i samhället. Frustrationen grundar sig till stor del i politikers 

agerande kring frågan och bristande uppmärksammande i media. Respondenterna är dock 

generellt sett inte anklagande mot andra aktörer i samhället utan visar på att 

klimatanpassningsfrågan är svårhanterad till sin natur. 

Vi ser att respondenternas uppfattning kring klimatfrågans svårighet bekräftas av Glaas et al. 

(2010) samt Moser och Pike (2015) som även de lyfter att frågan är komplicerad i sig. 

Klimatförändringen beskrivs som en av världens svåraste globala utmaningar med tanke på 

dess vidd, spatiala distans och stora tidsfördröjningar där det är svårt att visualisera dess 

effekter. På grund av detta uppstår psykologiska barriärer och frågan blir svårkommunicerad 

och dessutom svårmotiverad vilket utgör dåliga förutsättningar för ett ökat 

klimatanpassningsarbete (Moser & Pike 2015). Vi utläser dock en enig förhoppning bland 

respondenterna kring att klimatanpassningsfrågan kommer ta allt större plats på agendan. 

6.2.2 Lokala politiska prioriteringar 

En ständigt återkommande faktor och stor utmaning i klimatanpassningsarbetet menar 

respondenterna är bristen på riktlinjer, lagstiftning och politiska prioriteringar på både lokal 

och nationell nivå. Flera respondenter uttrycker missnöje kring detta och menar att staten inte 

inkluderar klimatanpassning i befintlig miljö som ett ansvarsområde. De önskar tydligare 

styrning och större politiskt tryck kring detta, vilket respondenterna hoppas kommer följa av 

den pågående statliga utredningen gällande eventuell förändring av lagstiftning kring 

ansvarsfrågan och hur bebyggd miljö och markanvändning kan anpassas till ett förändrat 

klimat. 

Samma sak med befintlig miljö; vad gör staten i den här situationen och vad ska 

vi göra och vad ska en privat aktör göra?[…] Nu ska vi ÄNTLIGEN titta på det 

här framförallt i befintlig miljö, framförallt kring ansvarsfrågan. Min bedömning 

är att staten kanske inte har tagit det här ansvaret, kanske inte haft det som 

ansvarsområde över huvud taget. […] (Stina, Stockholms stad om den statliga 

utredningen) 

Respondenterna uttrycker missnöje kring de kommunala politiska prioriteringarna och 

uppfattar att klimatförändringsfrågan ofta marginaliseras och åsidosätts. Maria menar dock  att 

lösningen inte är att prioritera bort andra viktiga funktioner utan snarare att göra plats för 

klimatanpassning i samhällsplaneringen. 

För allting är ju prioriteringar såklart. Både inom kommunen och på statlig nivå 

liksom, men jag menar, vi måste också ha skola, vård och omsorg, och  det 
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är superviktigt, men vi ska ju inte prioritera bort det utan vi behöver ju jobba 

extra med klimatanpassningsarbetet (Maria, Malmö stad, liknande resonemang 

förs även av Gustav). 

Att kommuner inte prioriterar anpassningsfrågan har visat sig grundas i en bristande 

lagstiftning och avsaknad av riktlinjer från staten, vilket leder till att kommunerna själva får 

ansvara för att implementera klimatanpassningsfrågan (Glaas et al. 2010; Amundsen et al. 

2010). Den senaste IPCC-rapporten problematiserar att klimatanpassningsfrågan inte ses som 

tillräckligt akut och att andra, oftast mer kortsiktiga, frågor prioriteras (Mimura et al. 2014). 

Mats beskriver kampen om ytan som en utmaning då många behov ska tillfredsställas inom  en 

kommun, på ett visst område. 

Den andra utmaningen är alltid, vad ska man kalla det för, kampen om ytan. 

Alltså både med tanke på dagvatten och det här med ”Urban Heat Islands” och 

vegetation. Du måste ha plats för vegetation och översvämningsbara ytor. Att 

tillhandahålla dem och argumentera för att vi behöver den här ytan för att ha 

plats för saker och ting, inte för att bygga bostäder eller vad det nu kan vara. Det 

är en jätteutmaning, ingen enkel fråga för vi behöver bostäder, vi behöver skola, 

det är brist och kris på alla ändar (Mats, Malmö stad). 

Eftersom klimatanpassning i många fall kräver relativt stora markområden och ytor i staden 

menar även Geneletti och Zardo (2015) att klimatanpassning får konkurrera med annan 

markanvändning vilket i många fall visar sig påverka klimatanpassningens utfall negativt. 

Sett till politikers agerande kring klimatanpassningsfrågan menar Mats att det, för politiker,  är 

förhållandevis enkelt att sätta mål och strategier. Dock tvivlar han på att politikerna vet vad 

målen innebär och vad som krävs för att nå dem. Han menar alltså att målformulering är en sak 

och att praktisk handling en annan. Detta visar två olika politiska dimensioner där teori och 

praktik inte alltid samspelar. 

Så den diskrepansen mellan ’ja, jättebra mål!’ och ’jaha, vi måste göra det  här’. 

Det tror jag är en ganska stor utmaning. Det handlar väldigt mycket om kunskap 

och förståelse, vad det innebär också (Mats, Malmö stad). 

Hur kommunerna politiskt prioriterar klimatanpassning visar sig skilja sig åt beroende på 

tidigare erfarenhet och upplevelse av klimatrelaterade extrema väderhändelser. Mats hänvisar 

till översvämningen i Köpenhamn 2011 och menar att få förebyggande åtgärder i Malmö 

kommun gjordes trots att platsen geografiskt sett är nära. Det var inte förrän översvämningen  

i Malmö 2014 som kommunen agerade i frågan och därmed prioriterade anpassning. Maria 

förklarar hur erfarenheter kan leda till handlingsmöjligheter och tar även hon upp 

översvämningen i Malmö som ett exempel. Flera respondenter hänvisar till Malmö och 

Köpenhamn där man faktiskt börjat investera i klimatanpassningsåtgärder tack vare att man 

tidigare fått erfara negativa konsekvenser av klimatförändringsrelaterade händelser. 

Kommuner som drabbats av översvämning eller andra extrema väderhändelser visar sig ha 

lättare att implementera klimatanpassningsfrågan inom kommunpolitiken (Håkansson 2013; 

Amundsen et al. 2010). 

Samtliga respondenter uttrycker en hopplöshet och desperation gällande frågans politiska 

hantering och tror att en stor klimatrelaterad katastrof måste inträffa och påverka landets mest 
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prioriterade och sårbara områden, så som huvudstaden, innan politiker på nationell nivå 

kommer ta frågan på allvar. 
 

Jag tror det måste hända något riktigt otäckt innan det löser sig. Antingen en 

väldigt, väldigt stor skada på egendom eller att folk dör. Först då tror jag att man 

kommer att agera kraftfullt på nationell nivå (Göran, Göteborgs stad). 

Vi utläser därmed att kommunerna oftast hanterar klimatanpassningsfrågan när effekterna 

redan visat sig istället för att handla i förebyggande syfte. Detta känns igen hos Amundsen et 

al. (2010) och Runhaar et al. (2012) som menar att kommuner oftare arbetar reaktivt än 

proaktivt med klimatanpassning, och därmed oftast handlar i efterhand. Merparten av 

respondenterna ser dagens politiska klimat och angreppssätt som problematiskt då klimatfrågan 

generellt, internationellt sett, inte står högt upp på agendan. 

De olika kommunerna har en liknande partipolitisk styrning, där ordförande i samtliga 

kommuners kommunfullmäktige representerar Socialdemokraterna (Stockholms stad 2016; 

Göteborgs stad odat.; Malmö Stad odat.). Detta skapar underlag för att en liknande kommunal 

politik förs där liknande frågor prioriteras. Vilken politisk majoritet som råder inom 

kommunerna problematiseras inte av respondenterna och de ser inte en viss partipolitik som 

syndabock. Däremot visar tidigare forskning att en skiftande politisk majoritet över tid kan 

bidra till problem kring klimatanpassningens politiska förankring på kommunal nivå (Thörn  et 

al. 2016; Andersson 2014; Håkansson 2013; Länsstyrelsen i Hallands län 2014). 

Flera respondenter tror att en förändring i diskursen måste ske där man går mot att inkludera 

fler mjuka värderingar där även kulturella, sociala och mer kvalitativa värden inkluderas för att 

skapa plats för frågan inom politiken. Ett tydligt önskemål om sociala förändringar på  flera 

samhällsnivåer finns. Respondenterna efterfrågar ett förändrat fokus hos politiker där större 

kraft läggs vid ansvar för omställning och förändring. 

Flera respondenter visar, trots visst missnöje, förståelse för att staten har svårigheter med att 

inkludera klimatanpassning i befintlig miljö i nuvarande lagstiftning då området inte helt 

naturligt hör hemma någonstans. De visar även förståelse för politikernas strategier och  menar 

att politiker på både lokal och nationell nivå ofta ifrågasätts för sina beslut och investeringar 

och att de därför måste ha lättkommunicerade starka argument som går att bevisa och försvara. 

Respondenterna menar att de beslut som ofta inkluderas i klimatanpassningsåtgärder är svåra 

att argumentera för på grund av bland annat frågans spatiala distans. Möjligheten att 

kommunicera klimatanpassningsfrågan blir alltså avgörande för hur väl mottagen den blir 

bland allmänheten. Andra frågor, som av befolkningen ses som viktigare, får större plats på 

agendan till följd av ett större intresse hos allmänheten. Detta belyser även Håkansson (2013) 

som menar att politiker har svårt att motivera och försvara finansiering och genomförande av 

anpassningsåtgärder. Att investera förebyggande för ett framtida potentiellt problem visar sig 

vara något många politiker undviker på grund av bristande väljarstöd i frågan (Håkansson 

2013). 

Respondenterna önskar att klimatanpassningsfrågan ska uppmärksammas allt mer och menar 

att media och allmänhet har ett stort inflytande och därmed stor påverkansmöjlighet. Mats ser 

en möjlighet i att utnyttja den offentliga debatten, bland annat genom politik och media, för att 

sprida kunskap och öka förståelsen för behovet av klimatanpassning. Han tror att större 

kunskap hos allmänheten leder till en ökad efterfrågan för handlingar. En större efterfrågan 
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genererar större krav på politiker och beslutsfattare vilket i sin tur kan leda till fler insatser och 

förbättrad produktutveckling. 

[…] det kommer också i sin tur leda till ny produktutveckling eller sådär när den 

efterfrågan finns. Och i sin tur, på samma sätt som med förnybar energi: 

efterfrågan ökar, produktpriserna går ner, fler har råd och det blir en ’spill 

over’-effekt (Mats, Malmö stad). 

I en studie om kommunalt klimatanpassningsarbete, gjord av Runhaar et al. (2012), framgår 

det att en publik efterfrågan saknas, precis som Mats menar. Frågan om informations- och 

kunskapsspridning lyfts i litteraturen där man menar att det finns ett stort behov av att 

kommunicera frågan och öka medvetandet hos allmänheten och politiker samt att skapa agenda 

(Sheppard et al. 2011; Burch et al. 2014; Moser 2014; Moser & Pike 2015; Glaas et  al. 2010; 

Moser & Ekstrom 2010; Measham et al. 2011). 

Sammanfattningsvis uppfattar respondenterna politiken idag ofta som en flaskhals som 

hämmar arbetet. De ser en stärkt politisk prioritet för anpassningsfrågorna som en möjliggörare. 

6.2.3 Vägledning och lagstiftning 

Utifrån intervjumaterialet kan vi tydligt utläsa att det, i Sverige, saknas riktlinjer och en 

lagstadgad ansvarsstruktur för klimatanpassningsarbetet, både på nationell och lokal nivå. En 

tydlig utmaning kan utläsas hos respondenterna som uttrycker frustration över att arbetet går 

långsamt framåt på grund av just bristande ansvarsfördelning. Flera refererar till att man vid 

nybyggnation måste förhålla sig till plan- och bygglagen (PBL), men att ett liknande 

styrdokument saknas vid befintlig miljö. Relationen mellan kommun och stat problematiseras 

av respondenterna, där för- och nackdelar med kommuners roll och ansvar diskuteras. 

I befintlig miljö menar flera respondenter att utmaningar uppstår som en konsekvens av 

bristande nationell politisk styrning. 

Återigen för att klaga på regeringen (skratt), eller staten, i och med att vi inte har 

några lagkrav på oss att göra det här idag så går allting vi gör längre än vad 

lagen kräver. Då finns det ju heller inga riktlinjer, det finns ingen guide, finns 

ingen vägledning för staten som ger alla Sveriges 290 kommuner ’ni ska göra 

såhär’, ’tänk på det här’, ’bygg upp det här först och sen så gör ni det här’, och 

’ni har ansvar för det här’. När det saknas så blir det liksom lite svårt (Stina, 

Stockholms stad). 

Även Runhaar et al. (2012) och Dannevig et al. (2012) menar att ett nationellt politiskt stöd är 

en förutsättning för kommunalt klimatanpassningsarbete. De menar att en tydlig nationell 

politisk styrning är avgörande för ett långsiktigt och systematiskt klimatanpassningsarbete. 

Stina problematiserar Sveriges kommunala självstyre där mycket makt tilldelas lokal nivå. Hon 

menar att man har decentraliserat styret så mycket att en fungerande statlig vägledning inte 

finns. Hon önskar en mer centraliserad statlig styrning. Till skillnad från Stina menar Dannevig 

et al. (2012), Håkansson (2013) samt Moser och Pike (2015) samtidigt att behoven för 

klimatanpassning finns på lokal nivå och att det även är där politiska handlingar måste ske. En 

decentralisering är enligt dem nödvändig. Stina är ensam bland respondenterna att uttalat 

kritisera klimatanpassningens decentralisering medan andra respondenter diskuterar 
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mer generellt kring samhällsstrukturen. Stinas resonemang skiljer sig därmed både från 

resterande respondenter och litteratur. 

Trots att beslut på lokal nivå, enligt litteraturen, ses som en viktig väg framåt i 

klimatanpassningsarbetet är det kommunala beslutsfattandet inte oproblematiskt. Att nationella 

riktlinjer saknas från statligt håll skapar en osäkerhet för framtida, lokalt anpassningsarbete 

vilket i sin tur hämmar kommunala politikers förmåga att fatta beslut i frågan (Hjerpe et al. 

2014; Dannevig et al. 2012). Inom litteraturen ses lagstiftning och riktlinjer som avgörande för 

huruvida klimatanpassningsarbete ska kunna genomföras (Moser & Ekstrom 2010; Runhaar et 

al. 2012; Measham et al. 2011). 

Ett missnöje över bristande lagstiftning för klimatanpassning i befintlig miljö genomsyrar 

samtliga intervjuer men samtidigt är respondenterna överens om att frågan kring 

klimatanpassning i befintlig miljö kommer fortsätta ta plats och växa inom kommunens arbete. 

Merparten menar att frågan måste tas på allvar och att beslut måste fattas uppifrån, bland annat 

av politiker. Gustav ser dock juridiska möjligheter trots att lagstiftning saknas. Ensam bland 

respondenterna menar han att beslut i domstolsprövningar kan fungera som juridisk vägledning 

när det än så länge inte finns lagstiftning kring frågan. 

[…] Det var bland annat två stycken regeringsbeslut för någon vecka sen som 

hanterade översvämning bland annat i Vellinge och Malmö där länsstyrelsen fick 

rätt i att avslå planer på grund av att man inte hade tagit tillräckligt höjd för 

översvämningssituationen. Den typen av domstolsutslag kan ju också sätta 

ribban på en högre nivå (Gustav, Göteborgs stad). 

Detta är ett sätt att kringgå avsaknaden av lagrum men ändå juridiskt fastslå beslut i frågor som 

ofta dyker upp på kommunal nivå. På så sätt har kommuner någonting att luta sig emot i väntan 

på en eventuell lag. Flera av respondenterna nämner den pågående statliga  utredningen som 

en stor möjlighet i klimatanpassningsarbetet. Respondenterna tror att städer, genom samarbete, 

kan driva på en utveckling för en tydligare lagstiftning och dessutom en ökad tydlighet i 

ansvarsfördelningen och finansieringsfrågan. Anledningen till en otydlig ansvarsfördelning 

anses av samtliga respondenter vara bristande riktlinjer och avsaknad av lagstiftning till följd 

av politiska prioriteringar på statlig nivå. Att respondenterna belyser ansvarsproblematiken på 

ett liknande sätt kan grundas i att kommunerna har samma självstyrande struktur med samma 

beroendesituation gentemot staten. Flera av respondenterna visar dock uppskattning för de 

riktlinjer som faktiskt finns, till exempel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

länsstyrelsen och SMHI. 

6.2.4 Samverkan mellan offentliga och privata aktörer 

Samtliga respondenter är överens om att klimatanpassning i befintlig miljö är svårare än 

klimatanpassning i nybyggda miljöer. Svårigheterna kan bland annat bero på rådighetsfrågan, 

det vill säga vem som har förfogande över marken och vem som står som ansvarig ägare, då 

fastighetsägare i befintliga miljöer har ett mer uttalat ansvar än vid nybyggnation. Ytterligare 

avgörande faktorer är psykologiska barriärer, fastighetsägares inställning och agerande, 

intresse och engagemang hos privata och offentliga aktörer samt hur dessa kan samarbeta. 

Markägandet visar sig kunna påverka de möjligheter som finns för att genomföra åtgärder i 

befintlig miljö och i vissa fall, enligt respondenterna, vara en begränsande faktor. 

Respondenterna  ser  svårigheter  i  att  de  respektive  kommunernas  rådighet  är  begränsad. 
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Likaså Länsstyrelsen Gävleborg (2014) menar att det finns en risk i att kommunen sällan har 

rådighet över befintlig bebyggelse, då detta kan leda till att denna glöms bort i 

klimatanpassningsarbetet. Svårigheterna menar Sofia kan bidra till att stora resurser läggs på 

klimatanpassning i nybyggnation istället för i befintlig miljö. Göran menar dock att kommunen 

har ett inflytande i sin myndighetsutövning där de kan ställa krav. 

Flera respondenter samt Moser och Pike (2015) lyfter de psykologiska barriärerna kring 

klimatförändring och menar att många har svårt att föreställa sig framtiden med ett förändrat 

klimat. De psykologiska barriärerna skapar även hinder för hur klimatanpassning ekonomiskt 

prioriteras. 

Samtidigt är ju en problematik med sådana här typer av saker att det är svårt att 

ta till sig, ur ett psykologiskt beteendevetarperspektiv, så det är ju allt för 

komplext och det ligger för långt bort och ’det drabbar inte mig’ så det är svårt 

att förhålla sig till att man faktiskt ska investera pengar innan det egentligen 

händer en sak. […] (Gustav, Göteborgs stad) 

Respondenterna ser möjligheter i att involvera allmänhet och privata aktörer för att skapa 

förståelse och motivation för klimatanpassning. För att motverka psykologiska barriärer arbetar 

Göteborgs stad med verktyget ”förstärkt verklighet” där man visualiserar ett visst område under 

olika framtida omständigheter. Gustav beskriver hur man arbetar fram en  metod där man, 

genom mobiltelefon, ska kunna gestalta hur en hotbildsplats ser ut med ett hundraårigt 

perspektiv. Han menar att denna typ av visualisering kan bli mer personligt påtaglig och 

därmed vara effektfull. Gustav är ensam bland respondenterna om att lyfta denna möjlighet, 

däremot visar Sheppard et al. (2011) på möjligheterna med att presentera relevant information 

för lokala aktörer som anspelar på frågor de kan identifiera sig med och bryr sig om. Mats 

menar att fastighetsägares inställning spelar en stor roll för dess handlingsförmåga. Han 

beskriver skillnader i de fastighetsägare som endast vill nå en snabb ekonomisk vinning och de 

som vill värdesätta sitt bestånd med ett långsiktigt perspektiv. Mats beskriver hur  olika aktörers 

intresse för klimatanpassningsfrågan skiljer sig åt och menar att den bästa strategin är att 

fokusera på de som är positiva för att sedan, med hjälp av dem, inspirera resterande. 

Att få med dem och det är väl lite också, apropå framgångsfaktorer, någonting 

som jag tror vi har lärt oss ganska mycket av. Att gå på de som vill och göra 

saker med dem. Då kan vi liksom visa att det är lönt, både för staden och för dem. 

Och det får spridningseffekt i sin tur. Vi måste liksom inte konvertera de som är 

absolut mest ointresserade. Gå på de som vill och sen kan man liksom trycka 

resten ditåt också. Man kan peka på att ’kolla det här fungerar och det är lönt’ 

(Mats, Malmö stad). 

Inom den offentliga debatten menar respondenterna att fokus ofta läggs vid stora 

klimatanpassningsprojekt. De ser ett behov av kunskapsspridning då privatpersoner behöver 

bli mer medvetna om sina möjligheter för åtgärdsarbete. Respondenterna menar att ett större 

kunskapsutbyte, samarbete och interaktion mellan invånare och beslutsfattare krävs. De ser  att 

ett större engagemang hos privatpersoner dessutom kan generera ett ökat intresse vilket på sikt 

kan förändra den politiska debatten. Liknande resonemang kan utläsas hos Mimura et al. (2014) 

och Storbjörk et al. (2017) som menar att privata aktörers engagemang är en viktig förutsättning 

för klimatanpassning i urban miljö. Storbjörk et al. (2017) menar att privata 
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aktörer spelar en stor roll för hur pass effektivt klimatanpassning kan implementeras i 

kommunen. För att engagera dessa anses det dock nödvändigt att utveckla kommunala 

strategier för att hantera privata aktörers varierande intresse (Storbjörk et al. 2017). Ett 

önskemål om större engagemang från privat håll finns men merparten av respondenterna har 

inga uttalade strategier för detta. 

Mats menar att en av klimatanpassningsarbetets utmaningar i befintlig miljö ligger i att få till 

ett samarbete mellan olika aktörer och att tydliggöra deras ansvar. 

[…] det är inte bara kommunen, det är fastighetsägare, Trafikverket i viss 

utsträckning, länsstyrelsen såklart. Liksom alla olika möjliga samhällsaktörer 

som behöver samarbeta och som behöver hitta lösningar och ta ansvar för att 

lösa problemet. Det är den största utmaningen tror jag. Att få den förståelsen och 

beredskapsinvestering i slutändan (Mats, Malmö stad). 

Att oklarheter i ansvarsfrågan utgör en barriär i klimatanpassningsarbetet kan vi utläsa från 

merparten av respondenterna. En tydlig ansvarsfördelning mellan både offentliga och privata 

aktörer är därför av stor vikt för att skapa möjligheter för handling. Mees (2014), Mimura et al. 

(2014) och Runhaar et al. (2012) menar att ansvarsfrågan för både privata och offentliga aktörer 

ofta förblir vag och tvetydig och belyser vikten av en tydlig ansvarsfördelning för att säkerställa 

att klimatanpassning för nutida och framtida generationer faktiskt ska ske. 

6.2.5 Kommunal organisation 

För att handling på kommunal nivå ska bli av visar sig organisationskultur och struktur vara av 

stor vikt. Likaså ett förvaltningsöverskridande arbete inom den kommunala organisationen där 

en gemensam målbild finns. Utmaningar inom organisationen kan uppstå vid resursbrist där en 

begränsad arbetsstyrka kan utgöra en barriär. 

Mats menar att en förändring behöver ske i organisationskulturen. Han visualiserar ett ”mind 

shift” där organisationens värderingar förändras. Samtliga respondenter samt litteraturen pekar 

på vikten av en fungerande organisationsstruktur och kultur för ett effektivt, kommunalt 

klimatanpassningsarbete (Dannevig et al. 2012; Glaas et al. 2010). 

Maria visar på fördelarna med att ha ett förvaltningsöverskridande arbete inom kommunen  för 

att inkludera samtliga parter. Hon ser samarbete inom organisationen som nyckeln till åtgärder 

för klimatanpassning och vill se en strävan mot gemensamma mål. 

Och det är viktigt här att vi ser den bredden och att vi får in alla perspektiven 

och att alla är med på banan (Maria, Malmö stad). 

Marias resonemang om ett gemensamt mål bekräftas av Gustav som menar att en tydlighet i 

organisationen kan bidra till att man kan inkludera fler av stadens aktörer och samtidigt skapa 

ett förtroende. Även Burch (2010) menar att en tydlig struktur i organisationen skapar 

övertygelse för att klimatanpassningsfrågan inte är en tillfällig fråga utan en fråga som 

prioriteras i hela organisationen över tid. 

Göran ser en utmaning i resursbristen, i form av låg bemanning, som råder inom den del av 

kommunen som jobbar med klimatanpassning. Han menar att en större arbetsstyrka bidrar till 

ett mer effektivt arbete där klimatfrågan kan hanteras med kortare tidsspann. Göran är ensam 

bland respondenterna att problematisera begränsad personalresurs medan diskussion kring 

andra typer av resurser är återkommande. Vi ser att resursfrågan även är återkommande i  den 
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vetenskapliga litteraturen där bland annat Burch (2010) och Runhaar et al. (2012) beskriver 

tillgängligheten av resurser som avgörande för en kommuns anpassningsförmåga. Det kan röra 

sig om både ekonomiska, tekniska, tidsmässiga och kunskapsrelaterade resurser (Moser & 

Ekstrom 2010; Measham et al. 2011). 

6.2.6 Mellankommunal samordning och nätverksarbete 

En önskan om nationell samordning, där klimatanpassningsarbetet koordineras på statlig  nivå, 

finns bland respondenterna som menar att samordning av klimatanpassningsarbetet kan 

eliminera flera begränsande faktorer, så som ansvarsfrågan. Respondenterna menar att man 

genom regional samordning kan skapa klarhet och lättare överblicka arbetet. Då anpassning 

inte nödvändigtvis begränsas till en kommun skapas behov av, och krav på, mellankommunal 

samordning. Den samverkan, och därmed det gemensamma handlandet, som pågår, både 

nationellt och internationellt, ses av respondenterna som en stor möjlighet, likaså 

nätverksarbete. Utmaningar kan utläsas hos den kommun som ligger i framkant och på så sätt 

inte kan ta del av tidigare erfarenheter. 

Stina lyfter problematiken med stora klimatanpassningsprojekt som involverar och gynnar flera 

kommuner. Hon menar att exempelvis ombyggnationen av slussen eliminerar 

översvämningsrisken för de kommuner som ligger i anslutning till Mälaren men att Stockholm 

trots det står som ensam genomförare av arbetet. Europeiska miljöbyrån (2017) menar att en 

stor utmaning kan vara att planera för, och göra åtgärder, på gränsöverskridande nivå. Detta 

kan bland annat handla om att minimera riskerna av ett hot som berör flera aktörer. De menar 

därför att kommuner måste hitta nya vägar för samordning i klimatanpassningsarbetet 

(Europeiska Miljöbyrån 2017). 

Flera respondenter pekar på internationella exempel där samordningen upplevs fungera  bättre. 

Stina, som menar att arbetet i Sverige sköts för decentraliserat, ser en lösning i att ha ett nätverk 

motsvarande Norges. 

Jag hade ett exempel från Norge, de kom hit med sitt klimatanpassingsnätverk 

som deras motsvarighet till Naturvårdsverket driver. Jag gillade det konceptet, 

att staten ser till att koordinera och hantera det här och kommunerna kommer  in 

med sin input (Stina, Stockholms stad). 

Hon är inte ensam om detta resonemang, utan flera respondenter föreslår att 

klimatanpassningsarbetet måste samordnas på en högre nivå, länsstyrelsen föreslås som en 

lämplig aktör för detta. Samordning ses alltså i nuläget som en utmaning av både 

respondenterna och litteraturen, men samtliga lyfter även möjligheterna och den potential  som 

fungerande samordning kan skapa. 

Samtliga respondenter beskriver att samverkan kring klimatanpassningsarbete mellan 

kommunerna i studien och andra kommuner och länder pågår. Vi utläser att respondenterna 

förhåller sig positiva till internationell samverkan men även samverkan på nationellt plan där 

dialog kring utmaningar och möjligheter kan föras. Moser och Pike (2015) presenterar en studie 

kring detta och menar att kommunanställda ser ett positivt engagemang som ett resultat av 

samverkan. Ett större engagemang kan skapa drivkrafter och på så sätt föra 

klimatanpassningsarbetet vidare. 

Utifrån intervjumaterialet ser vi att Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans med städer 

från Danmark, Finland och Norge utgör en så kallad sexstadsgrupp som träffas omkring en 
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gång per år för att utbyta erfarenheter kring klimatanpassningsarbete i både praktik och teori. 

FN-nätverket ”Making Cities Resilient” är ett återkommande exempel på samverkan, likaså de 

internationella nätverken ”Eurocities” och ”Union of Baltic Cities”. Utifrån intervjuresultaten 

kan vi endast utläsa positiva erfarenheter av gränsöverskridande nätverk. 

Respondenterna menar att man, genom fungerande nätverk, kan utbyta erfarenheter och på så 

sätt inspirera varandra och undvika att upprepa onödiga misstag. De ser olika typer av 

samverkansprojekt och nätverk som framgångsfaktorer i kommunernas arbete. Trots att olika 

aktörer kan ha olika intressen i frågan kan nätverk fungera sammanlänkande (Juhola & 

Westerhoff 2011; Kinnear et al. 2013). Även Mimura et al. (2014) och Measham et al. (2011) 

pekar på att det finns ett behov av att underlätta ökad gränsöverskridande samverkan och 

kunskapsutbyten för att utveckla samhällsstrukturer och normer. Hur detta ska fungera i 

praktiken kvarstår som en stor utmaning när kommuner ska gå från teori till handling. Om 

denna utmaning kan överkommas kan kommunerna dra mycket stor nytta av de möjligheter 

som genereras vid samverkan (Mimura et al. 2014; Measham et al. 2011). 

6.2.7 Klimatanpassningens finansiering 

Över lag uttrycks en oro bland respondenterna kring finansiering av klimatanpassning. Att 

åtgärda effekter och skador av klimatförändringar i befintlig miljö visar sig vara en kostsam 

handling. Likaså arbete i förebyggande syfte. I många fall är dock förebyggande åtgärder 

nödvändiga för att säkerställa samhällsviktiga funktioner och därmed bevara ett fungerande 

samhälle. 

Översvämningar är ju en sak som skapar eller ger upphov till extremt stora 

kostnader för att återställa. Men det handlar ju också om att säkerställa att vi 

har dricksvatten (Stina, Stockholms stad). 

Finansieringsfrågan upplevs befinna sig i samma gråzon som den tidigare diskuterade 

ansvarsfrågan. Respondenterna visar missnöje runt otydligheten i vem som finansiellt står 

ansvarig för åtgärder. Precis som respondenterna uttrycker menar även Länsstyrelsen Skåne 

(2014) att oklarheter kring finansiering utgör hinder för klimatanpassningsarbetet. 

Respondenterna förklarar att kostnader relaterade till klimatförändring kan bli höga vid olika 

skeden när ett samhälle inte är rustat. Dels när byggnader och infrastruktur förstörs, dels vid 

stillestånd av kollektivtrafik och dels vid försörjningssvårigheter som en effekt av minskad 

framkomlighet. Utifrån detta utläser vi att vikten av förebyggande åtgärder är stor. Bouwer och 

Aerts (2006) beskriver att kostnader för anpassning är svåra att uppskatta med tanke på 

skillnader i lokala förutsättningar och sårbarhet och därmed anses svåra att budgetera för. Att 

svårigheter kring ekonomisk uppskattning finns i klimatanpassningsarbetet visar sig därför 

kunna leda till att frågan inte prioriteras i kommunal budgetering vilket skapar stora barriärer, 

redan i ett tidigt skede. Avsaknad av ekonomiska initiativ kan då leda till att 

anpassningsåtgärder begränsas. Sofia nämner både hotet mot dricksvattnet och sårbarheten i 

infrastruktur så som tunnelbanesystem vid översvämning. Hon menar att det är viktigt att  reda 

ut både vem som är driftsansvarig och vem som är finansiellt ansvarig. Tydlig lagstiftning och 

riktlinjer skulle kunna utgöra goda förutsättningar för att den ekonomiska ansvarsfrågan ska 

redas ut (Länsstyrelsen Skåne 2014). 

Vid skattefinansierade klimatanpassningsåtgärder ser majoriteten av respondenterna en 

utmaning i att skattepengarna i fråga även ska finansiera bland annat skola, vård och   omsorg 
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vilket leder till att olika samhällsnyttor behöver ställas i relation till varandra. För att 

klimatanpassningsåtgärder här ska prioriteras ser Gustav möjligheter i att skapa förståelse hos 

politiker. 

[…] Och då kommer ju det komma på samma pottpengar som skolor och allt 

annat, då ska ju allting liksom det också, ställas i relation till betydelsen och 

viktigheten. Så att skapa en förståelse hos politikerna återigen då, genom att 

kanske ta fram kostnader och visa på risker som den här situationen kan innebära 

och hur mycket man faktiskt kan spara på att göra åtgärderna (Gustav, 

Göteborgs stad). 

Flera respondenter menar att man, i nyexploaterade områden, lättare kan klargöra den 

ekonomiska frågan genom grundläggande utredningar så som detaljplaner. Kostnadsfrågan ses 

som mer problematisk i befintlig miljö där ”skattekollektivet får bära kostnaderna”. Även 

Länsstyrelsen Skåne (2014) ser finansiella utmaningar i befintlig miljö då staten har  begränsat 

finansiellt stöd för frågan och menar att kommunerna själva får bära ansvaret för kostnaderna. 

Gällande finansiering av klimatanpassningsåtgärder menar respondenterna att 

skattefinansiering ofta ses som den enda lösningen trots att den inte är oproblematisk. Ett 

alternativ till Sveriges lösning med skattemedel menar flera av respondenterna är Köpenhamns 

strategi med punktbeskattning där pengar öronmärks för ett visst ändamål. Flera respondenter 

beskriver hur man i Danmark och Nederländerna betalar en översvämningsavgift via Vatten- 

och avloppsavgiften (VA-avgiften) och ser möjligheter i att ha ett motsvarande 

finansieringssystem i Sverige. 

De möjligheter som finns för ökat finansiellt stöd berör främst fördelarna med agendaskapande 

kommunikation och förebyggande åtgärder. Det visar sig vara mindre kostsamt och sannolikt 

mycket mer försvarbart att genomföra förebyggande åtgärder än att låta skadan ske. Förutom 

de ekonomiska fördelarna tas även upp att andra värden, så som sociala, kulturella och 

ekologiska, kan gynnas av detta. 

Trots att effekterna av klimatförändring tros leda till stora kostnader tror Stina att vissa effekter 

skulle kunna leda till minskade kostnader. Ett exempel är mindre kostnader för snöröjning som 

en följd av ökad medeltemperatur. Bland respondenterna är hon ensam om att lyfta ekonomiska 

fördelar som en följd av ett förändrat klimat, inte heller i litteratur har liknande resonemang 

kunnat utläsas. 

6.2.8 Klimatanpassningens multifunktionalitet 

För att kunna hantera, implementera och uppmuntra till klimatanpassning på kommunal nivå 

ser respondenterna multifunktionella lösningar som en stor möjlighet för att skapa mervärden 

och öka anpassningsförmågan i samhället. De menar att man genom klimatanpassningsåtgärder 

kan skapa attraktivare städer och förbättra levnadsförhållandena för invånarna. 

Multifunktionella klimatanpassningsåtgärder kan på så sätt bidra till en stads hållbarhet ur alla 

hållbarhetsperspektiv. 

Genom analys av intervjusvaren kan vi utläsa att multifunktionalitet som strategi används både 

för att utnyttja en yta för flera användningsområden men även för att skapa olika värden, så 

som ekologiska och sociala, något respondenterna menar är nödvändigt i befintlig miljö. Både 

Gustav och Göran tar upp att det inte är effektivitetsmässigt försvarbart att planera   och 
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upprätta en anläggning skapad för en händelse som förutspås äga rum om 50 år utan att den 

fyller en funktion innan dess. De efterfrågar ett stegvist, adaptivt förhållningssätt som dessutom 

inkluderar multifunktionalitet. 

Mats och Sofia ser möjligheter i att kommunicera mervärden och multifunktionalitet för att öka 

intresset, kompetensen och kunskapen hos allmänhet och beslutsfattare. Vi ser att de  visar på 

det goda exemplets makt där de menar att det är framgångsrikt att kommunicera 

klimatanpassningens multifunktionalitet för att övervinna implementerings- och 

prioriteringsproblematiken i klimatanpassningens alla steg. 

Där har vi ju massor av olika aspekter paketerade ihop som underlättar 

kommunikationen och beslutsviljan att satsa på det här. Liksom ’kolla vi gör 

liksom inte bara en klimatanpassningsåtgärd, vi gör liksom det och det och det 

och det också!’. Då ökar ju beredskapen för att satsa på det […] Att man  bygger 

på och kommunicerar synergieffekterna. Om man genomför en 

klimatanpassningsåtgärd på grund av att man har en 

klimatanpassningsutmaning, det är fair enough, fine. Men jag tror det 

underlättar om man samtidigt kommunicerar ’okej, vi gör någonting för 

klimatanpassning men vi gör även någonting för att skapa en offentlig miljö för 

medborgare, för rekreation’ (Mats, Malmö stad, liknande resonemang förs av 

Sofia). 

Geneletti & Zardo (2015) menar att den multifunktionella klimatanpassningens medföljande 

fördelar, så som socioekonomiska, måste lyftas tydligare. En av de starkaste drivkrafterna är 

just de socioekonomiska och miljömässiga fördelarna som automatiskt följer med 

klimatanpassning. Geneletti & Zardo (2015) menar att de multifunktionella 

klimatanpassningsåtgärderna, ekosystemtjänster samt grön och blå infrastruktur måste bli 

standard i stadsplanering. En trend som kan utläsas ur respondenternas svar är just det stora 

intresset för ekosystemtjänster och hur dessa kan inkluderas i klimatanpassningens 

åtgärdsarbete. 

Multifunktionella lösningar, som av respondenterna uppmuntras, kan fungera för att 

överkomma stora barriärer kring framtida finansiering, klimatanpassningens politiska 

prioritering och organisatoriska oklarheter, då multifunktionell klimatanpassning kan gynna 

flera av dessa områden samtidigt (Burch et al. 2014). 



39  

7 Avslutande  diskussion 
Den följande diskussionen grundas i analysens tematiker och observationer med återkoppling 

till studiens syfte och forskningsfrågor. Här presenteras en summerande diskussion kring vad 

som skapar förutsättningar för de olika storstadskommunernas klimatanpassningsarbete i 

befintlig stadsmiljö. Utifrån urvalet och syftet behandlar studien endast svenska storstäder, vi 

antar därför att delar av resultatet inte är applicerbart på mindre kommuner eller kommuner i 

andra länder. Många av de utmaningar och möjligheter vi utläser utifrån det empiriska 

materialet grundar sig i Sveriges struktur, både utifrån landets statliga vägledning,  kommunala 

självstyre och finansiella system. Samtidigt har vi löpande kunnat visa en mängd kopplingar 

till resultat från tidigare studier som visar på generella mönster bortom våra tre 

storstadskommuner. 

Trots att respondenterna representerar tre olika kommuner i olika delar av landet visar studien 

tydliga likheter och mönster kring förutsättningsbyggande faktorer där många resonemang kan 

appliceras på samtliga tre kommuner. Detta kan bero på ett antal omständigheter bland annat 

att kommunerna är i ungefär samma fas av anpassningsprocessen, att de följer samma 

strukturella villkor, dess storlek eller geografiska lokalisering nära havet där sårbarheten är 

likartad. Studien visar att kommunerna har kommit olika långt i åtgärdsarbetet. Detta kan  bero 

på att respondenterna ser olika hot olika brådskande. Malmö har redan drabbats av ett skyfall, 

till skillnad från Stockholm och Göteborg, och har därför påbörjat en omfattande 

skyfallshantering. Att kommunerna inte genomfört fler klimatanpassningsåtgärder än de har, 

trots ett brett kartläggningsarbete, visar sig bero på ett antal barriärer, bland annat oklarheter 

kring ansvarsfrågan och avsaknad av lagstiftning. En frustration finns hos respondenterna  som 

menar att politiker är generösa med att sätta mål men att handling och uppföljning av dessa 

sällan genomförs. 

Studien visar att vatten generellt är ett prioriterat område för kommunernas 

klimatanpassningsarbete i befintlig miljö där stort fokus ligger vid översvämningar, skyfall och 

havsnivåhöjning. Gemensamt för de tre kommunerna är att utmaningar till följd av 

temperaturökning i staden ses som ett framtida arbetsområde istället för nutida. Att 

värmefrågan inte ännu prioriteras kan påverka kommunernas anpassningsförmåga på ett 

negativt sätt då en stor sårbarhet här ryms bland städers invånare. Om kommunerna inte är 

förberedda för varken temperaturökning eller värmeböljor kan kommunerna i helhet drabbas 

av stora konsekvenser och höga kostnader till följd av detta. 

Kartläggning och modelleringar beskrivs vara väsentliga och avgörande för hela processen. En 

frustration finns dock i respondenternas tankar kring hur kartläggningsarbetet praktiskt  ska 

användas vidare i en implementeringsprocess. Flera respondenter menar att en systematisk 

dokumentation av genomförda åtgärder och utredningar vore en förbättringsmöjlighet samt att 

kommunerna i fråga måste bli bättre på att effektivt utnyttja de resurser som finns. 

Klimatanpassning upplevs som svår till sin natur och befinner sig dessutom på många sätt i  en 

gråzon där kommuner visar sig ha svårt att veta hur de ska hantera den. En lösning på  detta 

kan vara ”förstärkt verklighet” som fungerar som ett hjälpmedel för att övervinna psykologiska 

barriärer och på så sätt göra anpassningsfrågan mer greppbar. Verktyget lyfts av endast av en 

respondent men vi ser stor potential och antar att metoden kommer få stor spridning då 

psykologiska barriärer är en vedertagen utmaning i klimatanpassningsfrågan. Då 
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”förstärkt verklighet” är en ny möjlighet inom kartläggningsarbetet ser vi potential i att andra 

kommuner kan anamma denna metod allt eftersom. Detta då studien visar att kommunerna 

historiskt sett har visat sig inspireras och ta del av varandras arbete. Stora 

utvecklingsmöjligheter finns för kommuners klimatanpassningsarbete om den psykologiska 

barriären kan övervinnas. 

Vi ser av vår studie att respondenterna efterfrågar att staten tar ett större ansvar för samordning 

av frågan och att samtliga respondenter efterfrågar tydligare riktlinjer från staten. Frustration 

kan utläsas hos en av respondenterna som menar att Sverige har ett allt för decentraliserat 

styrsystem där kommuner har mycket makt men även ett stort ansvar för  frågor som denna. I 

litteratur finner vi resonemanget att klimatanpassning bäst sköts på kommunal nivå. Tidigare 

studier menar att ett allt för centraliserat styre där staten besitter mycket makt kan begränsa 

kommunernas handlingskraft och förmåga att fatta egna beslut inom området. Likaså kan en 

bristande statlig vägledning hämma kommunernas driftighet. Här utskiljer sig en respondents 

åsikter från de andra samtidigt som resonemanget går emot tidigare forskning. Att 

respondentens åsikt kring detta inte stämmer överens med resten av respondenterna kan vi inte 

säkerställa då andra kan ha liknande uppfattning utan att ha uttryckt detta under intervjuerna. 

Eftersom åsikter kring klimatanpassningens styrning skiljer sig åt ser vi en lösning där 

kommunalt ansvar och statlig vägledning balanserat kombineras. 

Lagstiftning och politiska prioriteringar ses som ett tydligt orosmoln bland respondenterna och 

den vetenskapliga litteraturen. Det är inom detta område flest utmaningar men även möjligheter 

kan utläsas. Flera respondenter efterfrågar ett politiskt tryck som i nuläget inte existerar. Trots 

att respondenterna visar att klimatanpassning i befintlig miljö som område  inte helt naturligt 

hör hemma i något lagrum menar de att upprättande av lagstiftning krävs.  Vi ser av vår studie 

att eventuell lagstiftning skulle kunna vara lösningen både finansiellt och för åtgärdsrelaterade 

ansvarsfrågor i befintlig miljö. 

Respondenterna ser oklarheter kring finansieringsfrågan och bristande ekonomiska initiativ 

som en avgörande faktor för klimatanpassningsarbete. De tror att en bidragande orsak är 

psykologiska barriärer där man fortfarande förnekar att klimatförändringar faktiskt kommer 

påverka Sverige. Förutom den psykologiska utmaningen finns även problematik kring hur 

klimatanpassning kan skattefinansieras. Respondenterna ser hinder i att finansiering av 

klimatanpassningsfrågan måste samsas med finansiering av andra samhällsnyttor så som vård 

och omsorg. Respondenterna ser Nederländernas finansieringslösning, via VA-avgiften, som 

en potentiell möjlighet för att lösa finansieringsfrågan men svårigheter finns i att implementera 

ett motsvarande system i Sverige där man, till skillnad från Nederländerna, har ett stort 

kommunalt ansvar. Detta minskar chanserna för ett statligt stöd och finansiellt inflytande 

(Länsstyrelsen Skåne 2014). För att ett liknande system ska kunna implementeras i Sverige 

skulle dock en omställning i flera delar av landets samhällsstruktur krävas. 

Klimatanpassningsfrågan visar sig vara svår att prioritera ekonomiskt, bland annat beroende på 

otydligheter i finansiellt ansvar, psykologiska barriärer och politiska prioriteringar. 

Respondenterna ser dock ekonomiska möjligheter i investering av förebyggande åtgärder. 

Genom studien visar sig de finansiella utmaningarna väga tyngre än möjligheterna. 

I befintlig urban miljö finns många etablerade aktörer, både privata och offentliga, som enas 

inom en begränsad markareal. Här blir ”kampen om ytan” en utmaning. Olika samhällsnyttor 

ställs mot varandra där respondenterna uttrycker att klimatfrågan ofta marginaliseras. Som en 
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följd av detta blir ansvarsfrågan påtaglig och oklarheter kring handling uppstår. Den statliga 

utredning som just nu pågår kring ansvarsfördelning tros, av respondenterna, bli ett första  steg 

i rätt riktning, även om den förmodligen inte kommer lösa hela frågan. 

Både utifrån respondenternas intervjusvar och tidigare studier ser vi en efterfrågan på en ny 

organisationskultur där klimatfrågan prioriteras och blir en naturlig del i arbetet genom att man, 

på alla plan, arbetar för ett gemensamt mål. Tydliga mål visar sig underlätta för 

uppföljningsarbete som i sig visar sig vara en förutsättning för ett effektivt 

klimatanpassningsarbete under utveckling. Ett ökat fokus på hur en organisationsförändring 

kan omvandla barriärer till möjligheter för anpassning föreslås av flera forskare (Mimura et  al. 

2014; Glaas et al. 2010). Respondenterna uttrycker att stor potential finns i en förändrad 

organisationsstruktur och kultur där man jobbar tvärsektoriellt med gemensamma mål. 

Ett steg i anpassningsprocessen där ingen av respondenterna uttrycker missnöje eller 

utmaningar är processens andra steg där strategier, planer och mål upprättas. Respondenterna 

visar att planer och mål finns men problematiserar varken dessa eller deras utformning. Då 

övriga steg i anpassningsprocessen innefattar en rad olika utmaningar är det möjligt att  sådana 

även kan finnas här. Att respondenterna inte lyfter utmaningar i steget kan bero på att de ännu 

inte upptäckts. En eventuell utmaning finns i att formulera genomförbara och rimliga mål där 

kommunens alla förvaltningar inkluderas. En ytterligare utmaning kan finnas i upprättande av 

planer då framtagandet är tidskrävande samtidigt som det kan vara svårt att hålla dessa 

uppdaterade. 

Anpassningsprocessens olika steg är starkt sammankopplade och beroende av varandra. 

Uppföljning mellan de olika stegen kan därför vara avgörande för kommunens förutsättningar 

för klimatanpassningsarbete. För att kommunernas klimatanpassningsarbete ska kunna fortlöpa 

och utvecklas krävs att samtliga steg i anpassningsprocessen fungerar. 

Genom att kommunicera klimatanpassningens multifunktionalitet ser vi att dess mervärden kan 

belysas, där ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala värden främjas.  Utifrån analys av 

både intervjumaterial och litteratur antar vi att fördelarna med multifunktionell 

klimatanpassning kommer kommuniceras flitigare framöver och att det till och med kan 

fungera som ett säljverktyg när till exempel klimatanpassade bostadsområden kan få ett högre 

värde. 

Även om anpassningsförmåga lyfts som ett mått för kommuners kapacitet menar litteratur att 

detta mått är för simpelt och inte garanterar handling (Mimura et al. 2014; Moser & Ekstrom 

2010). Detta innebär alltså att en kommun kan ha hög anpassningsförmåga men för den sakens 

skull inte vara säkrad mot klimatförändring så länge handling inte sker. Att överkomma 

barriärer inom klimatanpassningsarbetet behöver inte heller det garantera ett lyckat resultat 

(Moser & Ekstrom 2010). Anpassningsförmåga behöver därför inte vara direkt avgörande utan 

kommuner bör istället främst prioritera att omvandla utmaningar till möjligheter för att på så 

sätt effektivisera klimatanpassningsprocessen (Burch 2010). 

De avgörande nyckelfaktorerna för kommuners förutsättningar för klimatanpassningsarbete 

visar sig röra politik, lagstiftning och ansvar. Respondenterna visar en tydlig efterfrågan för 

ökad uppmärksamhet och prioritet kring klimatanpassning bland både allmänhet och 

beslutsfattare. För att omvandla utmaningar till möjligheter ser respondenterna potential i ökad 

kommunikation, samverkan och kunskapsspridning, men också eventuell framtida lagstiftning. 
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8 Slutsatser 
Storstadskommunerna har ett gediget kartläggningsarbete som ofta grundar sig i modelleringar 

och visualiseringar av prioriterade områden och risker. Uttalade strategier och mål genom 

diverse planer finns hos samtliga kommuner och berör flera klimatanpassningsområden så som 

skyfall och infrastruktur. Åtgärder genomförs till viss grad och skiljer sig åt beroende på 

kommunernas prioriterade områden. Uppföljning av klimatanpassningsåtgärder sker än så 

länge i begränsad skala och är svår att genomföra då de flesta planerade åtgärder ännu inte har 

utförts. Tydliga likheter och mönster kan utläsas i respondenternas uppfattningar kring 

klimatanpassningsarbetes förutsättningar. Generellt sett har kommunerna ett stort fokus på 

vattenfrågor men nämner även värmefrågan som en kommande utmaning. Att värmefrågan 

marginaliseras kan innebära risker ur flera samhällsperspektiv. 

Respondenterna uttrycker att utmaningar finns vid kartläggning av klimatförändringens 

effekter i form av osäkerhet vid modellering där utfallet inte går att säkerställa. Respondenterna 

ser även en utmaning i hur kartläggningsarbetet ska implementeras i nästa steg av processen. 

Vid genomförande av åtgärder ser de utmaningar i bristande intresse, prioriteringar, 

finansiering och politik. För klimatanpassning i befintlig miljö blir ansvarsfrågan en stor 

utmaning där rådighet bland aktörer lyfts av samtliga kommuner. Otydlighet i 

ansvarsfördelning beror till viss del på bristande lagstiftning, här önskar respondenterna 

tydligare riktlinjer som en möjlighet och skulle underlätta för kommunerna. Respondenterna 

ser stora möjligheter i framtida uppföljning och samverkan, likaså i erfarenhets- och 

kunskapsutbyte. 

 

 
8.1   Vidare forskning 
Vi anser att nya forskningsprojekt med fördel skulle kunna undersöka varför och hur 

utmaningar kring kommunalt klimatanpassningsarbete uppstår. Utöver detta finns ett fortsatt 

behov av jämförande studier, på lokal, regional och nationell nivå. 
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10 Bilaga 1 

Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor 

 Berätta om dina arbetsuppgifter och din arbetsroll. 

o Inom kommunen, på den specifika avdelningen. 

 Hur länge har du jobbat i den positionen du har nu? 

 Utifrån din yrkesroll, vad betyder urban klimatanpassning i befintlig miljö för dig? 

Tematiska frågor 

Bakgrund för kommunens arbete 

 Hur länge har ni jobbat med klimatanpassning i kommunen? Vad var startskottet? 

 Vad fokuserades arbetet på i början? Vad ligger fokus på nu? Vad ser ni som nästa 

steg? 

 Vilka jobbar med klimatanpassning i kommunen? 

o Arbetsuppgifter? 

 Hur skiljer sig arbetet med klimatanpassning i befintliga miljöer från arbetet i 

nybyggda? 

o Ge exempel! 

 Vilka effekter av klimatförändringar drabbar er kommun mest? 

o Ökad nederbörd, ökad temperatur (värmeböljor, urbana värmeöar), 

översvämningar, höjd vattennivå, erosion, ras och skred. 

o Vilka av dessa berör ni mest i klimatanpassningsarbetet i befintlig miljö? 

Kartläggning av kommunens sårbarhet inför klimatförändringar 

 Hur jobbar ni med kartläggning av kommunens sårbarhet inför klimatförändringar i 

befintlig miljö? 

o Klimatsårbarhetsanalys 

o Vilket material och underlag utgår ni från i klimatanpassningsarbetet? T.ex. 

underlag från MSB eller andra myndigheter, andra kommuner eller annan 

forskning. 
o Vilka verktyg och metoder inkluderas? 

§ Varför? 
o Har något nytt verktyg utformats inom kommunen? 

§ Varför? Hur har verktyget vuxit fram? 

 Vilka utmaningar och möjligheter ser du i kartläggningsarbetet? Vilka möjliga vägar 

ser du för att övervinna utmaningarna? 

Klimatanpassning – planer, strategier och mål 

 Har ni satt upp någon plan, strategi eller specifika mål för klimatanpassning av 

befintlig miljö? 
o I så fall: 

§ Framtagande? 

§ Anpassad efter stadens specifika utmaningar och förutsättningar? 

 Vilka utmaningar och möjligheter kan utläsas vid upprättandet av planer, strategier 

eller mål? Vilka möjliga vägar ser du för att övervinna utmaningarna? 
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o Ekonomi, fysiska förutsättningar, ansvar och arbetsfördelning, kommunikation, 

stöd för arbetet 

Åtgärder för klimatanpassning 

 Hur mycket av klimatanpassningsarbetet berör åtgärder i befintliga respektive 

nybyggda områden? 

o Hur ser prioriteringen ut? 

 Hur ser processen ut från mål/strategi/plan till genomförande av konkreta åtgärder? 

 Vilka åtgärder planeras och genomförs för klimatanpassning i befintlig stadsmiljö? 

o Ge exempel! 

 Vilka projekt har tidigare drivits alternativt drivs nu i frågan om klimatanpassning i 

befintlig miljö? 

o Vilka utmaningar och möjligheter finns inför och vid genomförandet? Vilka 

möjliga vägar ser du för att övervinna utmaningarna? 

 Hur förhåller ni er till andra aktörer som berörs vid klimatanpassning i befintlig 

miljö? 

o Finns det särskilda utmaningar med att genomföra åtgärder i befintlig miljö 

med tanke på boende, markägare osv, privata/offentliga aktörer? I så fall 

vilka? 

 Finns det särskilda utmaningar med att genomföra åtgärder i befintlig miljö på grund 

av att städerna idag är täta? 

 Vilka utmaningar och möjligheter finns med detta? Vilka möjliga vägar ser du för att 

övervinna utmaningarna? 

Uppföljning av klimatanpassning i befintlig miljö 

 Sker det någon uppföljning av klimatanpassningsarbetet där åtgärderna och effekterna 

av dessa utvärderas? 

 Vilka utmaningar och möjligheter finns inför och vid uppföljning/utvärdering? Vilka 

möjliga vägar ser du för att övervinna utmaningarna? 

Samverkan 

 Har ni någon samverkan med andra kommuner i klimatanpassningsarbetet i befintlig 

miljö? 

o Hur ser samverkan ut? På vilken nivå sker den? På kommunal eller nationell 
nivå (egna initiativ, nationella mötesplatser)? 

o Hur ser du på samverkan? Upplever du att den bidrar med något positivt för 

ert arbete? Skulle den kunna utvecklas? 

 Har ni inspirerats av andra kommuners klimatanpassningsarbete i befintlig miljö? 

o Hur? Ge exempel! 

Framtid 

 Vad ser du som de främsta framgångsfaktorerna i kommunens 

klimatanpassningsarbete i befintlig miljö? 

o Varför? 

 Hur ser du på klimatanpassningsarbetets framtid när det gäller befintlig miljö? 

 Är det något du själv vill tillägga eller förtydliga kring det vi har pratat om? 


