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Abstract 

The following study aims to analyze the barriers and opportunities for less-populous 

municipalities in the climate adaptation work. The study also highlights critical issues taking 

shape as important to climate adaptation work according to the actors and how they differ in 

their work towards higher populated municipalities. The study's empirical material is based on 

six semi-structured interviews, conducted with actors with varying professional roles in four 

Swedish municipalities. The analysis of the empirical material identified several themes that 

were considered important in the municipalities' climate adaptation work. Identified themes 

were as follows: economic barriers, politics, competence, internal and external collaboration 

processes and support and guidance in climate adaptation work.The study showed that less-

populous municipalities have a number of opportunities that were considered significant in the 

municipal climate adaptation work and these consisted of short decision paths and good internal 

and external communication. The study pointed out that less-populous municipalities' climate 

adaptation work is characterized by more obstacles than opportunities, something that is 

considered to impede the implementation. The obstacles consist of a lack of understanding from 

the public, a lack of interest at the political level, difficulties in retaining and recruiting relevant 

competence, and defining and structuring the local climate adaptation work. The study also 

shows that it is complex for less-populous municipalities to only talk about flooding in the 

climate adaptation work, hence the study points out that less-populous municipalities need to 

acquire tools to be able to scale down guidelines to their own municipality's capacity. The 

municipalities' long-term and strategic goals in the climate adaptation work are considered to 

be important variables to highlight in future studies. 

Keywords Climate adaption, flooding, implementation, less-populous municipalities.   
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Sammanfattning 

Följande studie syftar till att analysera mindre kommuners hinder och möjligheter i det 

kommunala klimatanpassningsarbetet. Studien belyser även hur kritiska faktorer tar sig form 

som betydande i klimatanpassningsarbetet enligt aktörerna. Studiens empiriska material är 

baserat på sex semistrukturerade intervjuer, genomförda med aktörer med varierande yrkesroll 

i fyra svenska kommuner. Analysen av det empiriska materialet identifierade ett antal teman 

som lyfte faktorer som ansågs betydelsefulla att belysa i mindre kommuners kommunala 

klimatanpassningsarbete. Identifierade teman var följande: ekonomiska barriärer, politik, 

kompetens, interna och externa samverkansprocesser och stöd och vägledning i 

klimatanpassningsarbetet. Studien visade att mindre kommuner har ett antal möjligheter som 

ansågs betydande i det kommunala klimatanpassningsarbetet och dessa bestod av korta 

beslutsvägar och god intern och extern kommunikation. Studien pekade på att mindre 

kommuners klimatanpassningsarbete karaktäriseras av fler hinder än möjligheter, något som 

anses hämma implementeringen i det kommunala klimatanpassningsarbetet. Hindren utgörs av 

bristande förståelse från allmänheten, bristande intresse på politisk nivå, svårigheter i att 

rekrytera relevant kompetens samt att definiera och strukturera det egna 

klimatanpassningsarbetet. Studien visar även att det är komplext för mindre kommuner att 

endast tala om översvämningar i klimatanpassningsarbetet, därav pekar studien på att mindre 

kommuner behöver få hjälp att skala ner riktlinjer till den egna kommunens kapacitet. Mindre 

kommuners långsiktiga och strategiska mål i kommunalt klimatanpassningsarbete anses vara 

viktiga variabler att belysa i framtida studier.  

Nyckelord: Klimatanpassning, översvämning, implementering, mindre kommuner.   

Antal ord i brödtext: 13 000 
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1 Introduktion 

Översvämningar till följd av klimatförändringar har globalt blivit ett mer frekvent fenomen de 

senaste decennierna och intensiteten i katastroferna ökar. Översvämningar väntas även i 

framtiden fortsätta att bli allt mer vanligt förekommande ur ett globalt perspektiv och därmed 

en ökning över flera delar av världen. Även skadorna som sker väntas bli allt mer omfattande i 

de områden som drabbas (Söderholm et.al, 2017).  Extrema skyfall och förhöjda havs – och 

vattennivåer är några av konsekvenserna av klimatförändringar som bidrar till ökad frekvens 

av översvämningar. I Europa har översvämningar kommit att bli den vanligaste formen av 

naturkatastrofer till följd av klimatförändringar och trenden spås inte vända (Johannessen & 

Hahn, 2012). Den växande urbaniseringen är global och runt 2050 förutspås två tredjedelar av 

världens befolkning leva i städerna, jämfört med dagens cirka 54%. Sverige är inget undantag 

då befolkningen i allt större utsträckning väljer att bosätta sig i städerna (Sörensen et.al, 2016). 

Den ökade urbaniseringen bidrar bland annat till att stadsområden täcks av ogenomträngliga 

ytor, så som asfalt, betong och stora byggnader där vattnet inte har möjlighet att infiltreras via 

marken. Detta leder till problem då dagvattensystemen i många städer inte klarar av stora 

vattenmängder som infaller vid exempelvis intensiva regn (Hamin et.al, 2014). Utifrån nuläget 

och hur framtiden spås se ut behöver städer klimatanpassas för att minska framtida skador och 

kostnader för samhället vid händelse av översvämning. Sörensen & Bengtsson (2014) beskriver 

att det i framtiden kommer bli större press på att svenska kommuner ska ha kapacitet att stå 

emot översvämningar vid ett förändrat klimat. 

Forskningsområdet gällande översvämningar till följd av klimatförändringar är ur det globala 

perspektivet väl framskridet, men det behövs mer bidrag till Sveriges situation. Fokus har enligt 

vissa forskare länge legat på storstäders kapacitet till klimatanpassning mot översvämningar, 

men även mindre städer och kommuners förutsättningar är i behov att belysas ytterligare 

(Hamin, Gurran, Emlinger, 2014). Vid tidigare jämförelse mellan nordiska länder har Sverige 

och de svenska kommunerna visat sig ha relativt goda möjligheter till att klimatanpassa utifrån 

flera händelser som kan härledas till klimatförändringar. Sveriges relativt goda 

anpassningsmöjligheter har utgått främst ur förmågan att implementera åtgärder som bidrar till 

att kunna hantera klimatförändringar och dess effekter (Storbjörk, 2010).  Men trots relativt 

goda förutsättningar har forskning visat att det både nationellt och internationellt finns flera 

faktorer som ger påverkan på den lokala klimatanpassningen och försvårar genomförandet 

(Storbjörk, 2010).  
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För mindre kommuner blir klimatanpassning en stor uppgift. Det finns därför vid kommunal 

klimatanpassning behov av stöd från myndigheter som kan tillhandahålla information och 

riktlinjer. Länsstyrelsen är en av de nationella aktörer som har en viktig roll i det kommunala 

klimatanpassningsarbetet och bör fungera som stöd för kommunerna och samordna regionalt 

vid arbete kring klimatanpassning. Stödet kan innefatta tillhandahållande av information, råd 

och material (Länsstyrelsen Stockholm, u.å). Mindre kommuner tenderar att bli reaktiva i sitt 

klimatanpassningsarbete om stöd och viktig kunskap saknas (Storbjörk, 2010). Det är därför 

viktigt för kommuner att få stöd och vägledning från myndigheter i hur det lokala 

klimatanpassningsarbetet ska bedrivas för ett fungerande arbete (Hamin et.al, 2014).  

Utifrån det nuvarande forskningsläget och den påverkan klimatförändringar har och kommer 

ha i framtiden på Sverige, är det aktuellt att undersöka hur mindre svenska kommuner arbetar 

med klimatanpassning. Utgångspunkten i studien är därmed att belysa den mindre kommunens 

förmåga att implementera åtgärder utifrån de faktorer som anses betydande i det kommunala 

klimatanpassningsarbetet.  
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2 Syfte och frågeställningar  

Studien syftar till att analysera vilka faktorer som möjliggör och försvårar implementering av 

kommunalt klimatanpassningsarbete mot översvämningar i bebyggd miljö hos mindre 

kommuner. Studien fokuserar på klimatanpassningsarbetet hos fyra svenska kommuner och hur 

kommunala aktörer upplever implementeringsarbetet. Följande frågeställningar kommer 

vägleda studien för att uppfylla syftet. 

• Vilka faktorer lyfter aktörerna som möjligheter och hinder i implementeringsarbetet 

mot översvämningar i klimatanpassningsarbetet hos mindre kommuner? 

 

• Vilka likheter och skillnader noteras i de fyra kommunernas klimatanpassningsarbete?  
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3 Tidigare forskning   

3.1 Klimatanpassning som begrepp  

Enligt IPCC förklaras begreppet klimatanpassning som en rad åtgärder, vilka vidtas för att 

hantera effekterna av klimatförändringar och minska skador samt sårbarheten som uppkommer 

till följd av dem. Vidare förklarar IPCC att klimatanpassning syftar till att ta tillvara på 

möjligheter i omgivningen där åtgärder mot klimatförändringars effekter genomförs (IPCC, 

u.å). Idag är klimatanpassning på lokal nivå en förutsättning för att städer ska klara ett framtida 

klimat med förändrade väderförhållanden. Utifrån nuläget och framtiden är det av stor vikt att 

aktörer har kunskap att definiera och arbeta utefter klimatanpassningens innebörd, samt anpassa 

klimatanpassningsarbetet till den lokala kontexten (Hamin et.al, 2014).  

3.2 Klimatanpassning i nationell kontext 

Mossberg-Sonnek, Johansson & Lindgren (2013) menar att många initiativ i klimatpolitiken 

upprättas på en global- och nationell nivå, vilket tenderar att rikta fokus mot ett 

klimatanpassningsarbete som har en allt för generell synvinkel. Detta bekräftas av Hamin et.al 

(2014) som menar att klimatanpassning och klimatpolitik inte är tillräckligt lokalt anpassad utan 

utgår ofta från nationella riktlinjer och storstäders förutsättningar. De åtgärder som 

implementeras och de resonemang som förs kring klimatanpassning i städerna behöver i större 

utsträckning ske ur en lokal aspekt och ha beslut grundade på de förutsättningar som finns på 

den specifika platsen i fråga (Mossberg-Sonnek et.al, 2013; Hamin et.al, 2014). De lokala 

konsekvenserna från klimatförändringar är fortfarande till viss del svåra att förutsäga och den 

osäkra framtiden försvårar städernas planering och implementering av 

klimatanpassningsåtgärder ytterligare (Mossberg-Sonnek et.al, 2013).    

3.3 Kommunernas utmaningar i klimatanpassningsarbetet 

Hamin et.al (2014) beskriver att forskning kring städers klimatanpassning ofta tar ett 

storstadsgrepp och menar att små städers möjligheter och hinder i frågan därför behöver 

uppmärksammas i högre grad. Ofta är ekonomiska, politiska och kommunikativa faktorer 

orsaken till att mål inom klimatarbetet inte nås i städerna. Att nyckelaktörer misslyckas med 

kommuniceringen av mål och avsaknad av initiativ att driva miljöpolicys och miljömål framåt 

är ytterligare faktorer som medför att städer misslyckas med att uppnå viktiga mål (Howes et.al, 

2017). Enligt Hamin et.al (2014) behöver städer exempelvis få möjlighet och resurser att 
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visualisera framtida klimatscenarion, detta för att öka möjligheten att identifiera sårbara 

punkter. Sårbara delar av en stad kan innefatta såväl människor som infrastruktur och det är av 

högsta vikt att identifiera framtida risker på lokal nivå. Flera system i en stad riskerar att sättas 

ur spel vid händelse av en översvämning och utan förberedelse kan staden komma att skadas 

enormt. För att skapa ett framgångsrikt klimatanpassningsarbete är staden i behov av att 

kombinera flera delar, det vill säga att integrera frågan i flera led i den kommunala 

verksamheten. Det behöver utrönas vilka aktörer som är relevanta i arbetet, eftersom det finns 

flera aktörer som berörs av klimatförändringar och av klimatanpassningsarbetet. Frågor som 

rör klimatanpassningen behöver därför involvera alla aktörer i den aktuella staden för att i 

arbetet kunna ta tillvara på relevant kunskap. Staden behöver också integrera allmänheten och 

öka medvetenheten kring den egna klimatpåverkan. En större involvering från allmänheten 

bidrar till att den enskilde medborgaren får en ökad förståelse för den egna klimatpåverkan, 

något som senare underlättar för aktörer att implementera åtgärder i klimatanpassningsarbetet 

(Hamin et.al, 2014).  

För att uppnå ett tids – och kostnadseffektivt klimatanpassningsarbete som möjligt behöver 

kommunen skapa långsiktiga strategier. Enligt Sörensen et.al (2016) anses det långsiktiga 

perspektivet vara gynnsamt för klimatanpassningsarbetet. Detta eftersom kommunen med ett 

långsiktigt och strategiskt perspektiv, kan utarbeta strategier som vid väderrelaterade händelser 

bidrar till att kommunen kan återhämta sig så snabbt som möjligt. Sörensen et.al (2016) menar 

även att det är viktigt i kommunens miljöarbete att utveckla hållbarhet inom ekonomiska, 

miljömässiga – och sociala perspektiv. Detta på grund av att en extrem väderrelaterad händelse 

inte bara skadar en kommun ur en ekonomisk aspekt, utan skadorna blir även kostsamma trots 

att de inte är uppenbart miljömässiga. Eftersom flera aspekter behöver vägas in i 

klimatanpassningsarbetet kan kommunen således inte vänta på att en händelse till följd av 

klimatförändringar ska ske, för att sedan agera och implementera åtgärder efter eventuell 

händelse (Sörensen et.al, 2016). Detta bekräftas i en studie av Storbjörk (2010) som visar att 

kommuner ibland tenderar att avvakta med implementeringar tills mer exakt kunskap finns, 

trots att effekterna av en händelse kan komma att stå kommunen mycket dyrt. För att undvika 

att hamna i ett läge av passivitet, uppmuntras städer att se andra drabbade städer och dra lärdom 

om hur händelsen hanterades. Med ett sådant utgångsläget kan kommunen använda den 

kunskapen och utforma den lokala klimatanpassningsplanen anpassad till den egna kontexten 

(Sörensen et.al, 2016).   
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Skador som tillfogas en stad vid en översvämning eller annan klimatrelaterad väderhändelse, 

kan delas in i direkta och indirekta skador. Dessa direkta och indirekta skador behöver 

kommunen ta hänsyn till vid kommunal klimatanpassning. Vid direkta skador sker påverkan 

exempelvis på byggnader och samhällsviktiga funktioner, så som infrastruktur. Indirekta skador 

härleds ofta till ekonomiska faktorer, då städer som drabbats av skador belastas på många sätt 

ur ett ekonomiskt perspektiv vid klimatrelaterade händelser. Utöver de kostnader som 

tillkommer vid reparationer går stora ekonomiska medel till uttryckningar och krishantering i 

det faktiska skedet (Länsstyrelserna, 2018). Sörensen et.al (2016) påtalar även att staden bör ha 

i åtanke att det finns kostsamma konsekvenser som inte är mätbara på samma sätt som de 

ekonomiska belastningarna. Vid händelse av klimatrelaterad katastrof uppstår även sociala och 

psykologiska skador som i sin tur är ekonomiskt belastande för kommunen och drabbar 

allmänheten i stor utsträckning i ett längre perspektiv. Dessa skador kan exempelvis innebära 

förlust av privat egendom där försäkringsbolag blir inblandade och en känsla av otrygghet för 

invånare som upplevt den aktuella händelsen.   

Trots de påtalade riskerna med att inte arbeta tillräckligt aktivt med klimatanpassning på lokal 

nivå, finns det i svenska kommuner tendenser till att skjuta upp arbetet. Storbjörk (2010) visar 

i en studie att klimatfrågor på kommunal nivå är en viktig aspekt för tjänstemännen på 

kommunen. Däremot påvisas det i studien att tjänstemän inte är övertygade om 

klimatförändringarnas allvarliga konsekvenser, vilket bidrar till att det inte alltid är motiverat 

att genomföra omfattande implementeringsåtgärder. En avvaktande inställning till 

implementering av klimatanpassningsåtgärder kan innebära att städerna får en mycket sårbar 

position i ett förändrat klimat, något som anses mycket riskabelt ur ett framtidsperspektiv.  

3.4 Vad begränsar och möjliggör klimatanpassningsarbetet? 

Det ökade behovet av lokal klimatanpassning mot översvämningar och en ökad förväntan från 

nationell nivå på kommunens eget klimatanpassningsarbete har bidragit till att svenska 

kommuner fått axla ett stort ansvar för att klara av arbetet. Studier har visat att kommuner 

riskerar att bli reaktiva och passiva när det saknas tydliga riktlinjer vid genomförandet av det 

kommunala klimatanpassningsarbetet (Storbjörk, Hjerpe, Isaksson, Antonson & Hrelja, 2017). 

Många svenska kommuner står inför ett flertal utmaningar i att arbeta motiverat med åtgärder i 

den fysiska planeringen ur ett klimatanpassningsperspektiv, parallellt med andra kommunala 

frågor som kräver prioritet (Storbjörk et.al, 2017). I den viktiga roll som kommunen har i arbetet 

med lokala klimatanpassningsåtgärder uppstår ofta problem till följd av att resurser och kunskap 
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är otillräckliga. Det finns på kommunal nivå flera avgörande faktorer som skapar svårigheter 

för kommunen att arbeta aktivt med endast en specifik fråga (Hjerpe, Storbjörk & Alberth, 

2015).   

Det kommunala klimatanpassningsarbetet involverar varierande tjänstemän och aktörer med 

olika befattningar som alla har det egna intresset i kommunens arbete. För att underlätta arbetet 

med klimatanpassning behöver alla aktörer som på något sätt berörs av arbetet identifieras tidigt 

i arbetsprocessen. Därefter behöver kommunen skapa förutsättningar för en enkel och 

funktionell intern kommunikation som gynnar kommunal samverkan. Det behövs också ökad 

kunskap inom andra områden än det egna för att få en större förståelse för det kommunala 

klimatanpassningsarbetet och hur klimatförändringars effekter kan komma att påverka andra 

aktörer i kommunen. Aktörer behöver således ta andra aktörers intressen i beaktning och inte 

endast fokusera på de delar som ingår i det egna området (Sörensen et.al, 2016). Vid brist på 

hänsyn till andra aktörers arbete i den kommunala verksamheten blir intressekonflikter ett 

närvarande inslag. Om en aktörs helhetssyn över det kommunala klimatanpassningsarbetet 

brister, riskerar viktiga frågor och åtgärder hamna i skymundan av intressekonflikter. Detta är 

en särskilt stor risk när aktörer endast agerar utifrån det egna intresset och påvisar svårighet i 

att uppvisa ödmjukhet till andra kommunala aktörers intresse i frågan (Naturvårdsverket, 

2011).   

Tidigare forskning har understrukit att ett lyckat klimatanpassningsarbete på kommunal nivå 

och chans till att undvika stora intressekonflikter, är möjlig när aktörer i kommunen förstår 

nyttan med samverkan mellan flera kommunala enheter. Att i det kommunala 

klimatanpassningsarbetet skapa samverkan både i den egna kommunen men även mellan andra 

kommuner, myndigheter och aktörer, tycks enligt forskning öka förståelsen och bidra till ett 

lyckat gemensamt arbete (Uggla, 2009). Länsstyrelserna (2012) beskriver att det kommunala 

klimatanpassningsarbetet ofta behöver hanteras och samverka mellan flera olika kommuner och 

med nationella myndigheter. För att minska intressekonflikter behöver således aktörer och 

kommunala verksamheter ha förståelse för att klimatförändringarnas effekter inte upphör vid 

en kommungräns. Det finns därför ur kommunernas aspekt en stor vinning i att välkomna 

samarbeten mellan aktörer såväl inom den egna kommunen, men även genom 

gränsöverskridande samverkan.  
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3.5 Klimatanpassning i lokal kontext  

På den lokala nivån är kommunerna själva ansvariga för det kommunala 

klimatanpassningsarbetet (Johansson, Hjerpe, Simonsson & Storbjörk, 2009). Det stora 

ansvaret på kommunen, speciellt en mindre kommun kan vara överväldigande på flera sätt. 

Tidigare undersökningar har visat att aktörer i det kommunala arbetet stundtals har upplevelsen 

av att de har ett begränsat handlingsutrymme i arbetet med klimatanpassning. Denna upplevelse 

härrör ofta till andra faktorer som begränsad ekonomi eller kompetens – och personalbrist. 

Kommuner som har aktörer med den typen av upplevelser, väntar ofta på direktiv och riktlinjer 

från nationella myndigheter gällande hur de ska arbeta med klimatanpassning. Det saknas med 

andra ord till viss del självständighet i att ta beslut i det kommunala klimatanpassningsarbetet 

(Johansson et.al, 2009). Vidare menar Johansson et.al (2009) att mindre kommuner har det 

svårare än större kommuner att lyfta stora frågor och anta utmaningar som rör klimat och 

klimatanpassning. Detta anses bidra till att det ofta krävs tydligare riktlinjer för mindre 

kommuner gällande hur de ska ta sig an implementerings – och klimatanpassningsarbetet. 

Storbjörk (2010) bekräftar delvis Johanssons et.al (2009) uppfattning och beskriver att 

tjänstemän på kommunal nivå ofta upplever sig vara överbelastade i det dagliga arbetet och att 

resurserna ur flera aspekter är begränsade. Inte sällan finns det en otydlighet på den kommunala 

nivån vilken ansvarsfördelning som gäller och arbetsuppgifterna blir därför ofta flytande och 

vaga i den vardagliga yrkesrollen (Storbjörk, 2010).   

Storbjörk (2010) beskriver att kommunens framgång i klimatanpassningsarbetet dels är 

beroende av att nyckelaktörer i den kommunala verksamheten har ett engagemang och besitter 

kompetens i frågorna. Aktörer som ofta ses som nyckelaktörer är kommunala politiker och även 

i klimatanpassningsarbetet är dessa personer viktiga för att arbetet ska fortskrida på ett 

framgångsrikt sätt. Hjerpe et.al (2015) påvisade i en studie att klimatanpassning enligt 

kommunala politikers utsagor, är relativt lågt prioriterat i den kommunala verksamheten även 

om intresset inte nödvändigtvis behöver vara lågt. Vid arbetet med planering och 

implementering av åtgärder för klimatanpassning gäller samma förutsättningar som all annan 

betydande planering i en kommun. Utifrån det behöver kommunernas förutsättningar i 

klimatanpassningsarbetet belysas för att det i framtiden ska finnas ett fungerande arbete i 

svenska kommuner. 
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4 Metod 

I följande avsnitt beskrivs den valda metoden för studien. Validitet och reliabilitet har under 

hela uppsatsen varit närvarande och tagits i beaktning i uppsatsens alla delar. 

Enligt Bryman (2008) beskrivs reliabilitet handla om överensstämmelsen och pålitligheten till 

forskningsresultaten och validitet huruvida indikatorerna som utformats mäter det som avses 

mätas i verkligheten. För att uppnå god reliabilitet krävs det att forskaren återskapar en så pass 

likartad studie som det empiriska materialet som möjligt, samt att god validitet finns genom 

anpassning efter lämpliga metoder. Detta har i denna studie genomförts genom att beskriva och 

motivera valda metoder, urval samt tydligt beskrivit genomförd analys 

(Bryman 2008; Trost 2010).  

4.1 Kvalitativ metod 

Studien har en kvalitativ metod och empirin består av insamlat material från semistrukturerade 

intervjuer. Individuella intervjuer genomfördes för att skapa en fördjupad förståelse i form av 

specifika perspektiv från respondenten, något som inte ansågs vara möjligt att uppnå vid 

exempelvis gruppintervjuer. Vid gruppintervjuer finns det risk att intervjun präglas av sociala 

påverkansfaktorer av en eller flera respondenter och endast synpunkter som delas av hela 

gruppen förs fram. För att uppfylla den aktuella studiens syfte ansågs individuella intervjuer 

generera fler svar från respondenten. Individuella intervjuer lyfter fram den enskilda individens 

upplevelser, perspektiv och erfarenheter vilket ansågs fördelaktigt för studien och dess syfte. 

Dessutom förhindras även risken att respondenten påverkas av andra medverkande, vilket också 

bekräftas av Trost (2010) som betydande vid val av intervjumetod. Valet av tillvägagångsätt 

ansågs lämpligt i förhållande till studiens syfte då enskilda respondenters perspektiv och 

upplevelser i mindre kommuner var av intresse.  Semistrukturerade intervjuer anses vara mindre 

strukturerade och riktas mot respondentens ståndpunkter och har sin tyngd i dennes 

uppfattningar och synsätt (Bryman 2008; Mik-Meyer 2013). Det ansågs även fördelaktigt att 

genomföra semistrukturerade intervjuer då denna typ av intervju skapar möjlighet till att 

jämföra respondenternas utsagor. Det finns fördelar med andra typer av intervjuer också. 

Strukturerade intervjuer exempelvis ses också som jämförelsebara, dock är målet för 

strukturerade intervjuer att kontexten för samtliga intervjuer skall vara i största möjliga mån 

densamma och identiska frågor ställs till samtliga respondenter. Detta ansågs inte vara ett 

lämpligt tillvägagångssätt för studien då likartade frågor ställdes till samtliga respondenter men 

följdfrågorna tenderade att skilja sig i dem olika intervjuerna. Detta bekräftas av Lantz (2007) 



14 

 

som menar att tillvägagångssättet för semistrukturerade intervjuer är anpassningsbara och kan 

ge svar på frågor som visat sig vara viktiga vid analysen av det empiriska materialet, något som 

ansågs nödvändigt för att uppnå den aktuella studiens syfte.  

4.2 Urval av kommuner 

Urvalet till studiens intervjuer baserades på aktörer från mindre kommuner i Sverige som hade 

någoerfarenhet av översvämningsproblematik. Invånarantalet i de utvalda kommunerna där 

aktörerna arbetade fick inte överstiga totalt 20 000 invånare. Avgränsningen sattes då 

upplevelsen av tidigare litteratur antytt att större kommuner (geografiskt och 

befolkningsmässigt) har fått ett större fokus i forskningen av kommunernas 

klimatanpassningsarbete vid översvämningar. Utifrån detta fanns det anledning till att belysa 

det pågående arbete som utförs gällande mindre kommuners klimatanpassningsarbete 

(Hamin et.al, 2014). För att uppnå syftet med studien har sex aktörer från fyra olika kommuner 

intervjuats. Antalet kommuner som valdes till studien baserades på antalet respondenter som 

hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Flertalet kommuner som kontaktades hade vissa 

svårigheter att bidra med kunskap på grund av bristande översvämningsproblematik alternativt 

tidsbrist, vilket innebar vissa svårigheter att finna kommuner med respondenter som hade 

möjlighet att bidra med sin kunskap inom området. Vid urvalet av kommuner kontaktades en 

kommun varav tre respondenter hade möjlighet att ställa upp på en intervju ur denna kommun. 

Därefter kontaktades ytterligare kommuner varav tre respondenter från olika kommuner hade 

möjlighet att delta. Kommunerna har varierande översvämningsproblematik. Vissa har 

återkommande problematik medan andra har drabbats vid enstaka tillfällen, vilket gör att 

riskbilden skiljer dem åt. Detta kan utgöra att respondenternas resonemang kan variera kring 

medvetenhet och prioritering inom kommunerna då riskbilden ser olika ut, något som anses 

vara angeläget att vara medveten om i studies analys. Storleksmässigt finns en viss variation 

mellan kommunerna och geografisk placering skiljer dem åt. Kommunerna kommer i studien 

inte att benämnas med namn då anonymitet önskades av respondenterna. I utbyte benämns dem 

som kommun A, kommun B, kommun C samt kommun D. Se tabell nedan för översikt över 

kommunernas storlek, geografiskt läge och riskbild. 
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Tabell 1. Kommunöversikt 

Kommun Storlek Geografisk plats Riskbild 

Kommun A Ca 5000 invånare Östergötlands län Engångsföreteelse 

Kommun B Ca 7000 invånare Skåne län Återkommande 

Kommun C Ca 16000 invånare Örebro län Återkommande 

Kommun D Ca 6000 invånare Västra Götalands län Engångsföreteelse 

 

4.3 Urval av respondenter 

Sex aktörer med varierande yrkesroll intervjuades för studien, aktörerna var VA-ingenjör, VA-

chef, ställföreträdande räddningschef, miljöchef samt två tekniska chefer. För att komma i 

kontakt med samtliga respondenter användes ett antal ”dörröppnare”. Dörröppnare ansågs vara 

centrala vid förfrågan av respondenter då dessa personer har möjlighet att förmedla kontakter 

vidare. Dalen (2015) samt Trost (2010) menar dock att det kan finnas risker att överlåta urvalet 

av aktörer till någon annan, eftersom dörröppnaren avgör vilka respondenter som är av intresse 

för studien. Detta bidrar troligen till att studiens empiri baseras på intervjuer från flera av 

respondenterna som hade chefspositioner. Detta utfall kan ha påverkat resultatet i den 

utsträckningen att exempelvis ekonomiska förutsättningar kan ha satts i större fokus då personer 

med chefsposition har större insyn i exempelvis budgetfrågor. Studiens resultat anses inte ha 

påverkats negativt av dörröppnarnas urval utan snarare att resultatet kan ha blivit annorlunda 

beroende på vilka aktörers resonemang som speglas i studien. Dock tros samma resonemang 

från övriga aktörer inom kommunen med kunskap inom klimatanpassning vara densamma och 

bedöms inte ha påverkat resultatet i den utsträckning att det anses vara betydande att ha det i 

åtanke då flera aktörer i en mindre kommun är involverade inom samma områden. 

Respondenternas varierande yrkesroll antas ha påverkat resultatet positivt då flera olika 

perspektiv och uppfattningar har belysts och diskuterats i studiens analys. Dock är det viktigt 

att ha i beaktning att kommunerna skiljer sig åt gällande geografisk placering, storlek och 

riskbild, vilket troligen har påverkat respondenternas uppfattningar om kommunens 

klimatanpassning. Syftet med studien tros vara nåbart oavsett respondenternas yrkesroll. 

Genom att samla in studiens empiriska material från varierande aktörer mottogs fler perspektiv 

och skillnader i de beskrivningar som uppkom vid intervjuerna och det empiriska materialet 

blev på så sätt mycket intressant. Utifrån de olika perspektiven som uppkom under intervjuerna, 

var det även möjligt att identifiera svårigheter och möjligheter som upplevs vara betydande i 
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mindre kommuners klimatanpassningsarbete. Antalet aktörer som intervjuades bedömdes som 

tillräckligt utan att det empiriska materialet blev för omfattande och därmed för svårhanterligt 

vid processen av att analysera det empiriska materialet.  

4.4 Intervjuguide   

Med hjälp av vetenskaplig litteratur utformades en intervjuguide som användes som stöd vid 

samtliga intervjuer. Inledningsvis ställdes ett antal isbrytarfrågor till respondenten för att öka 

bekvämligheten och skapa förutsättningar för ett gott samspel mellan intervjuare och 

respondent (Lantz, 2007). Därefter följde ett antal tematiska frågor samt uppföljningsfrågor 

som gav respondenten utrymme att förmedla sina åsikter och uppfattningar. Detta 

tillvägagångssätt bekräftas av Bryman (2008) som fördelaktigt då respondenten kan utveckla 

och ge fördjupade svar. Följdfrågor baserades på vad respondenten själv valde att tala om, men 

även utifrån vilken roll denne hade i kommunen. Vid intervjuerna ställdes även kontrollfrågor 

vid upprepande tillfällen för att undvika bristfällig reliabilitet under intervjun vilket också 

utarbetades på plats för att ge utrymme för tolkning (Bryman, 2008).  

4.5 Genomförande av intervjuer   

Innan de planerade intervjuerna med respondenterna genomfördes en testintervju med en 

medstudent som uppmuntrades att ge kritik både gällande innehåll och upplägg av intervjun. 

Testintervjun gav möjlighet att få återkoppling på frågorna, samt skapa en ungefärlig 

uppfattning om hur lång tid en intervju skulle ta. Lantz (2007) menar att det underlättar arbetet 

att genomföra en eller flera testintervjuer för att på så sätt granska intervjuns upplägg och 

tillförlitlighet. 

Vid tre av tillfällena skedde intervjuerna på respektive respondents arbetsrum för att öka 

bekvämligheten för respondenten, något som Trost (2010) bekräftar som fördelaktigt. Vid tre 

av intervjutillfällena var inte fysiska intervjuer möjliga på grund av geografiskt avstånd och 

tidsbrist, därför genomfördes dessa över telefon. Under telefonintervjuerna upplevdes vissa 

svårigheter att ställa djupgående frågor och följdfrågor. Exempelvis ansågs det svårt att avbryta 

respondenten under samtalet. Samspelet var inte detsamma som under en fysisk intervju på 

grund av att den sociala interaktionen hämmandes av det inte var möjligt att se ansiktsuttryck 

och liknande som kan ha varit av betydelse. Det upplevdes även i en sådan intervjusituation 

svårt att ha utrymme för tolkningar och ytterligare analyser som är möjliga vid en fysisk 

intervju. Detta bekräftas av Trost (2010) som menar att det är vanligt förekommande vid 
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telefonintervjuer. En intervju på en fysisk plats underlättar kommunikation såväl verbalt som 

via kroppsspråk, något som försvåras under en telefonintervju när det inte finns utrymme att 

tolka fysiska gester och mimik (Lantz, 2007). Telefonintervjuerna anses ha bidragit med mycket 

kunskap för att hjälpa till att besvara studiens syfte, dock upplevdes dessa ha sämre kvalité då 

fler frågor hade kunnat ställas för ytterligare fördjupa resonemangen hos respondenterna. 

Avsaknaden av ytterligare frågor märktes särskilt när analys genomfördes av det empiriska 

materialet. Vid telefonintervjuerna och analysen av dessa fanns det medvetenhet kring att 

eventuella delar av intervjun kan ha försummats.  

Samtliga intervjuer genomfördes med båda författarna närvarande och frågorna ställdes efter 

den utformade intervjuguiden. Författarna till denna studie turades om att ställa frågorna 

vilket Trost (2010) menar är fördelaktigt i det senare skedet vid bearbetning och analys. Det 

ansågs vara av stor vikt att ge stöd åt varandra under intervjun. Att stödja varandra under 

intervjutillfällena gav förutsättningarna att få fullständiga intervjuer med intressanta svar från 

respondenterna. Dock påpekar Trost (2010) att för den som blir intervjuad kan en 

intervjusituation med två intervjuare kännas som en situation där man som respondent hamnar 

i ett sorts underläge, på grund av maktpositionen att vara två mot en. När det i en 

intervjusituation är två intervjuare och en respondent behöver intervjuarna undvika denna typ 

av maktövergrepp och behöver vara medvetna om att en sådan situation kan uppstå under 

intervjun. Under de intervjuer som genomfördes för denna studie var maktpositionen inget som 

tycktes vara ett problem under intervjuerna och det är inte troligt att det skedde någon påverkan 

på respondenterna eller det empiriska materialet i slutändan. Vid intervjuernas uppstart 

informerades samtliga respondenter om syftet med studien och tilldelades information om 

anonymitet och inspelning av intervjun. Samtliga respondenter godkände användandet av 

inspelningsutrustning med hjälp av mobiltelefon och att inspelningen senare avlyssnades för 

transkribering. Respondenterna erbjöds även den färdiga studien samt att och inte nämnas med 

för - och efternamn eller tillhörande kommun. Samtliga respondenter godkände istället för 

namn, nämnas med yrkesroll i studien. Vid samtliga intervjuer fick respondenten möjlighet att 

kontakta författarna i efterhand för eventuella ändringar eller frågor då författarna respekterar 

full ångerrätt från respondenternas sida.  I samband med studien och genomförandet av 

intervjuerna har GDPR tagits i beaktning. Därför har ingen form av personuppgifter sparats och 

allt insamlat material raderats. I samtycke med respondenterna har insamlat material endast 

avlyssnats av författarna till studien och därefter raderats vid färdigställandet av studien. 
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4.6 Bearbetning och analys av material  

Bryman (2008) belyser hur viktigt det är att beskriva hur transkriberingen har genomförts vid 

analysprocessen för att öka studiens reliabilitet. Detta har tagits i beaktning vid transkribering 

och författarna transkriberade därför tre intervjuer vardera. Samtliga ord skrevs ut i följd under 

transkriberingen och skratt samt pauser markerades och skrevs ut i de delar av intervjuerna där 

det ansågs betydande för helheten. Därefter skedde individuell genomläsning av samtliga 

transkriberingar för att identifiera respondenternas enskilda perspektiv och erfarenheter. 

Därefter jämfördes de individuella intervjuerna med varandra och centrala teman kunde 

urskiljas ur respektive transkribering. De teman som identifierades ansågs spegla alla 

respondenters utsagor och utgjorde hinder och möjligheter i samtliga kommuners 

klimatanpassningsarbete. Tematiseringen genomfördes först enskilt och sedan gemensamt för 

att identifiera huruvida samma erfarenheter och teman uppfattades i intervjuerna, något Bryman 

(2008) menar bidrar till ökad reliabilitet. Val av teman hade ett induktivt tillvägagångssätt och 

präglas inte av tidigare studier, utan valdes efter respondenternas resonemang och speglar 

möjligheter och hinder som uppfattas i en mindre kommun. Inga större skillnader kring 

identifierade teman framkom vid den gemensamma analysen av transkriberingarna. Dock 

fördes en diskussion kring respektive tema för att öka chansen till en grundlig analys av det 

empiriska materialet. Efter denna diskussion valdes citat ut från intervjuerna. Valda citat ansågs 

passa under respektive tema som representerande för respondenten eller flera respondenters 

resonemang. Citaten som valts ut representerar flera av respondenternas utsagor och är inte 

således specifika för vad en enskild individ uppfattar.  Citaten är generaliserande utifrån vad 

flera av respondenterna har uttalat sig om, men framförs av en enskild respondents citat. Citaten 

ses som typiska för centrala teman gällande möjligheter och hinder för mindre kommuner inom 

klimatanpassningsarbetet. 
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5 Analys 

Under följande avsnitt presenteras analysen av det empiriska materialet. Avsnittet innefattar 

även en redogörelse av respondenternas utsagor och dessa förankras kontinuerligt i 

vetenskapliga studier. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av teman som under arbetets 

gång identifierades som betydelsefulla för de mindre kommuner som deltagit i intervjustudien. 

Gällande de faktorer som de aktörer som deltog i intervjustudien angav som hinder och 

möjligheter i det kommunala klimatanpassningsarbetet bör man ha i åtanke att de är specifika 

för studiens kommuner. Det finns skillnader mellan mindre kommuner i Sverige och trots att 

man till storlek är en mindre kommun, kan det kommunala klimatanpassningsarbetet vara 

mycket framgångsrikt. Analysen görs därmed i de fyra kommunernas utgångspunkter och hur 

dessa kommuners hinder och möjligheter i klimatanpassningsarbetet synliggörs och påverkar.  

5.1 Ekonomiska barriärer 

5.1.1 Bristande förståelse från allmänheten 

I intervjustudien lyfte samtliga respondenter att ett av de största hindren i det kommunala 

klimatanpassningsarbetet är en av de stora begränsningarna i kommunens ekonomi. Enligt 

respondenterna ligger svårigheterna i att implementera klimatanpassningsåtgärder mot 

översvämningar, i fördelningen av ekonomiska resurser eftersom detta grundar sig i hur 

prioriteringen i kommunen ser ut. Flertalet respondenter upplevde även att kommunens 

ekonomiska förutsättningar går att koppla till allmänhetens tolerans och förståelse för 

kommunala klimatanpassningsåtgärder. De respondenter som talade om detta menade att det 

saknas förståelse från allmänheten när det kommer till implementering av 

klimatanpassningsåtgärder. Ofta sker ifrågasättande från kommuninvånarna varför ekonomiska 

resurser ska användas på åtgärder som kommer hindra en eventuell klimatrelaterad händelse i 

framtiden.  

Utöver ifrågasättande från allmänheten tror flertalet av respondenterna att bristen på förståelse 

från invånarna beror på att de åtgärder som tillämpas i klimatanpassningsarbetet sällan är 

synliga för blotta ögat. Analysen visar tydligt att ekonomi i respondenternas svar har en 

underton mycket mer än bara rena ekonomiska hinder. Ekonomi blir snarare ett begrepp att 

förklara som ett större hinder i kommunerna för samtliga respondenter. Snarare visar analysen 

att det handlar om bristande stöd och förståelse från allmänheten som i sin tur bidrar till att 

hindren upplevs som ekonomiska av kommunens aktörer i klimatanpassningsarbetet. Den 
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ständiga motsättningen i vad som kräver prioritet tycks bidra till att den mindre kommunen kan 

ha svårt att motivera kostsamma implementeringar i klimatanpassningsarbetet. Eftersom 

respondenternas svar pekar på att de mindre kommunerna ofta har begränsade ekonomiska 

resurser blir det naturligt ett större fokus på exempelvis skola och välfärd i kommunen. Sådana 

typer av åtgärder som är mer påtagligt synliga för invånaren i kommunen blir naturligt enklare 

att motivera ur ett kommunalt perspektiv. Klimatförändringarnas effekter ligger ofta långt i 

framtiden och utifrån respondenternas svar går det att tolka att det inte är försvarbart för de 

kommunala aktörerna att lägga kostsamma resurser på åtgärder mot översvämningar som 

eventuellt kan ske i framtiden.  

Analysen av det empiriska materialet visar att för att enklare genomföra 

implementeringsåtgärder i klimatanpassningsarbetet behöver kommunen givetvis ha stöd från 

allmänheten. Åtgärderna kommer åtminstone ske något mer obehindrat med ökat stöd från 

kommuninvånarna. Det finns inte alltid den kunskap som behövs hos allmänheten gällande 

klimatförändringar och arbetet med att hindra eventuella effekter. Bristande kunskap verkar 

minska toleransen hos invånaren för det kommunala klimatanpassningsarbetet i mindre 

kommuner enligt aktörernas utsagor i intervjuerna. Det blir en intressekonflikt mellan 

allmänheten och de kommunala aktörerna i denna fråga, något som i denna studie går att härleda 

till kunskapsluckor om klimatanpassning och klimatförändringar hos kommuninvånarna. Det 

är inte enkelt att motivera exempelvis en höjning av VA-taxan i en mindre kommun, eftersom 

denna typ av höjning slår mycket hårdare på en kommun med färre invånare än en större 

kommun med mer omfattande ekonomiska resurser. Alla invånare i ett samhälle har önskemål 

kring vad just deras pengar ska gå till och det kan uppstå konflikter och missnöje om kommunen 

väljer att lägga kostsamma resurser på något kommuninvånarna inte ser som nödvändigt. 

Analysen pekar på att det är extra känsligt i en mindre kommun, men det bör ändå noteras att 

det även i en stor kommun finns intressekonflikter kring vad kommunens budget ska användas 

till. Utifrån analysen i denna intervjustudie har den mindre kommunen inte möjlighet att lägga 

stora ekonomiska resurser på flera stora åtgärder, utan får välja ett fåtal frågor att arbeta med i 

taget.  

Flertalet respondenter lyfte i sina intervjuer att det är svårt att som aktör i en mindre kommun 

motivera varför en kostnad behövs. Citatet nedan illustrerar det flertalet respondenter talade 

om:  
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[…]”först och främst är det ekonomiska förutsättningar som hindrar oss […] men nu har vi 

ju dåligt om pengar också och det är ju sparkrav. Då försvinner ju dom här bitarna som 

kanske inte drar in pengar”. […] – Miljöchef, kommun A 

Teknisk chef 1 från kommun A bekräftar att det även från hens perspektiv är svårt att motivera 

kostnader i en mindre kommun. Respondenten menar att allmänheten generellt sett inte har den 

förståelse som behövs för att man som kommunal aktör ska kunna motivera en förändring i 

kommunen som innebär ökade kostnader för kommuninvånarna. Teknisk chef 1 härrör från en 

kommun A som inte varit särskilt översvämningsdrabbad. Däremot har det skett ett fåtal 

översvämningar men dessa har dock haft stora konsekvenser för kommunen. Analysen visar att 

det finns skillnader gällande förståelse från allmänheten beroende på om kommunen varit 

frekvent översvämningsdrabbad eller inte. Det finns från allmänheten någon form av förväntan 

kring att saker och ting i kommunen ska fungera och att det inte bör krävas enorma ekonomiska 

resurser för vissa funktioner i samhället ska gå felfritt. Denna förväntan på ett fungerande 

samhälle ses inte vara unikt för de kommuner som haft mindre översvämningar utan analysen 

pekar på att samtliga kommuner i intervjustudien dras med denna typ av oförståelse från 

allmänheten. Detta tyder på att mycket grundar sig i en form av okunskap, snarare än en ovilja 

att förstå från kommuninvånarna i samtliga kommuner som är aktuella i denna studie. Citatet 

nedan är en bekräftelse på att det finns kunskapsluckor och bristande förståelse från 

allmänhetens sida: 

[…] ”utmaningen är att få folk till att inse vikten av dom här samhällsnyttiga funktionerna… 

inte ta för givet att det ska komma rent vatten ur kranen". – Teknisk chef 1, kommun A 

Som nämnt ovan pekar analysen på att när det kommer till ökade kostnader för allmänheten, 

skiljer sig inte förståelsen från kommuner som varit mer översvämningsdrabbade. Dock syns 

det en viss skillnad i den aspekt att den kommun som varit mest översvämningsdrabbad i 

studien, har högre förståelse för att kommunen måste jobba med klimatanpassning. Under nästa 

del av analysen diskuteras det närmare.  

5.1.2 Det kollektiva minnet 

Utifrån flertalet av respondenternas utsagor pekar analysen på att det är troligt att ökat intresse 

och en större medvetenhet kring klimatförändringar hos allmänheten skulle bidra till att 

kommunerna får det enklare att genomföra implementeringsåtgärder i 

klimatanpassningsarbetet. Det är dock tydligt utifrån analysens resultat att det finns stöd från 

allmänheten när det för kommunens invånare finns möjlighet att relatera till det kollektiva 
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minnet från översvämningarna. Invånarna har då lättare att reflektera över de skador som 

orsakades på deras privata egendomar. Det är dock även tydligt från analysen att det kollektiva 

minnet skiljer sig åt och denna studie visar att det finns skillnader beroende på om kommunen 

varit starkt översvämningsdrabbad eller ej. Litteraturen bekräftar att det går att skapa en större 

förståelse hos allmänheten om det är möjligt att skapa personliga kopplingar till en händelse 

som kan härledas som en effekt av klimatförändringarna. McNaught, Warrik & Cooper (2014) 

menar att möjligheten att relatera till en extrem händelse man personligen varit med om, skapar 

en större vilja att självmant skaffa sig en ökad förståelse i framtiden för de ekonomiska 

förändringar som drabbar allmänheten. Det framkom dock i intervjustudierna att det råder något 

delade meningar hos respondenterna gällande det kollektiva minnet och huruvida det är enklare 

att motivera implementering av åtgärder när en händelse finns färskt i minnet hos allmänheten 

och de kommunala aktörerna. Enligt citaten nedan syns en tydlig skillnad mellan teknisk chef 

2 från kommun C och ställföreträdande räddningschef från kommun A, där teknisk chef 2 

menar att det kollektiva minnet möjliggör att enklare genomföra åtgärder. Ställföreträdande 

räddningschef menar istället att det kollektiva minnet fort försvinner och att man som aktör har 

väldigt kort tid på sig att implementera åtgärder:  

[…] ”vi arbetar aktivt och det finns färskt i minnet både hos politiker och hos styrande 

tjänstemän". […] Teknisk chef 2, kommun C 

 […] ”det gäller att vara på tå direkt eller året efter för det glöms fort […] Det är lättare att 

komma direkt efter en händelse... Det är lättare att få gehör då". - Ställföreträdande 

räddningschef, kommun A 

Citaten ovan tyder alltså på att det kollektiva minnet är en drivkraft för vissa kommunala aktörer 

för att ha möjlighet få igenom implementeringsåtgärder i klimatanpassningsarbetet. Tydligt är 

dock att det kräver att staden har blivit utsatt för en händelse och att allmänheten har blivit 

drabbad på något sätt. Kommun C har varit översvämningsdrabbad både mer frekvent men även 

i högre grad gällande skador jämförelsevis med kommun A. Analysen pekar därför på att det 

kan vara en förklaring till att teknisk chef 2 menar att det är enkelt att genomföra 

implementeringsåtgärder mot översvämningar, eftersom kommunen har ett gemensamt minne 

från tidigare översvämningar. Eftersom kommuninvånarna i kommun C har fått erfara de 

skador som översvämningar kan tillfoga samhället, kan detta ha ökat toleransen för att 

kommunen ska lägga stora ekonomiska resurser på kommunal klimatanpassning. Ännu en 

förklaring kan även vara att kommun C har nästan 10 000 fler invånare än kommun A och att 

kommunens ekonomi därmed är något bättre. Det finns alltså en öppning när det kollektiva 
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minnet är starkt, där det för de kommunala aktörerna tycks finnas större möjlighet till att 

implementera klimatanpassningsåtgärder. Detta skiljer sig dock åt beroende på vilken av 

kommunerna som det i denna studie har förts en analys kring, eftersom det finns flera variabler 

som påverkar utfallet kring huruvida aktörerna har möjlighet till implementering. 

5.1.3 Kommunicera klimatanpassningsåtgärder 

En av respondenterna lade i sin intervju stor vikt vid att det ofta saknas medel att informera 

allmänheten om kommande förändringar i kommunen. Respondenten tog under intervjun upp 

exempel på att allmänheten tenderar att ha svårare att acceptera åtgärder som är ekonomisk 

belastande, men inte gynnar kollektivet på ett uppenbart sätt. Att inte ha möjlighet att nå ut till 

invånarna på ett informativt sätt medför ytterligare svårigheter med att involvera allmänheten i 

det som sker i kommunen. Analysen pekar på att ur den aspekten handlar det inte bara om att 

det krävs ekonomiska medel för att exempelvis anställa en aktör som på heltid arbetar med att 

bistå kommuninvånarna med information och svara på frågor om klimatanpassningsarbetet. Det 

krävs även särskilt för den mindre kommunen, att allmänheten involveras i frågorna på ett 

enkelt sätt och skapa ett gemensamt intresse kring kommunala frågor. Analysen påvisar därför 

att anställa ännu en aktör är ekonomiskt belastande för den mindre kommunen som redan har 

det tufft att få ekonomiska medel att räcka till alla delar av den kommunala verksamheten. Det 

finns utifrån denna studie inga uppenbara skillnader mellan aktörernas kommuner i denna fråga, 

utan den ekonomiska belastningen finns hos samtliga kommuner som deltagit i studien. 

Däremot är det gemensamt för samtliga kommuner att en kommunikativ aktör som informerar 

och bidrar med kunskap till kommuninvånaren, skulle gynna klimatanpassningsarbetet.  

Resonemangen från respondenterna tyder på att kommunikationen som sker till invånarna i en 

stad gällande klimatförändringar och klimatanpassning, behöver läggas på en nivå som 

resonerar med det lokala sättet att uppfatta omgivningen som kommuninvånare. Informationen 

gällande kommande klimatanpassningsåtgärder och varför stora ekonomiska medel läggs på 

dessa resurser behöver presenteras på ett sätt som ger allmänheten som lokal grupp möjlighet 

att relatera till hur de själva skulle drabbas vid akut händelse. Med andra ord visar analysen att 

det i ett förebyggande implementeringsarbete är nödvändigt att som kommunal aktör vara 

medveten om det kollektiva minnet och dess funktion. 

Trots att den mindre kommunen har svårt att kommunicera ut förändringar som sker till 

allmänheten är en tolkning av detta att det finns en närhet till allmänheten och att detta är till 

stor fördel att vara en mindre kommun. Flera av respondenterna i intervjustudien uttryckte att 

det inte bara finns svårigheter med kommunikationen utan att det i många avseenden också 
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finns en närhet till invånarna i kommunen. Närheten upplevs som den mindre kommunens 

styrka i flera delar av det kommunala perspektivet. Under nästa del av analysen diskuteras det 

närmare. 

5.1.4 Goda kontaktnät 

Eklund (2010) beskriver att mindre kommuner ofta har en annan sorts närhet till sina invånare 

än storstäder. Denna närhet brukar ses som fördelaktigt ur det kommunala perspektivet eftersom 

det ökar förståelsen från allmänhetens sida när kommunen vill göra förändringar som ger 

påverkan. Närhet skapar engagemang och allmänheten har större benägenhet att ta ett större 

samhällsansvar vid god kontakt med tjänstemännen i kommunen. Att ha god kontakt med 

invånarna anses vara den mindre kommunens styrka även i klimatanpassningsarbetet eftersom 

det på många sätt underlättar implementeringen. Utifrån analysens resultat är det tydligt att vid 

fungerande kommunikation och vilja att ta emot kunskap från allmänhetens sida, kommer 

implementeringsarbetet mot översvämningar på kommunal nivå fungera bättre för den mindre 

kommunen. Om kommunen har en nära och personlig kommunikation med allmänheten 

kommer det leda till att den mindre kommunen i framtiden har möjlighet till att förstärka 

kontaktnätet ytterligare. I sin tur kommer ett starkare kontaktnät leda till att kommunala aktörer 

har lättare att fästa idéer om implementering hos allmänheten inom alla kommunala sektorer. 

Detta pekar på att utifrån intervjustudiens resultat skiljer sig det nära kontaktnätet i den mindre 

kommunen sig åt från den större. Vid ett större antal invånare är det inte möjligt att upprätthålla 

samma nära kontaktnät som den mindre kommunen kan med sina invånare. Det betyder i sin 

tur att även om större kommuner har mer omfattande ekonomiska medel att röra sig med, är det 

inte nödvändigtvis enklare att motivera kostsamma implementeringar i den stora kommunens 

klimatanpassningsarbete. 

Analysen visar dock att det finns vissa aspekter som tillsynes är mer märkbara i den mindre 

kommunen när det kommer till att kommunicera med kommunens invånare. Trots fördelen som 

beskrivs ovan med god kommunikation till allmänheten, kan det finnas nackdelar med att ha 

ett allt för nära kontaktnät till kommuninvånarna. Eftersom den mindre kommunen har färre 

invånare riskerar kommunikationen och relationerna att bli för personliga i vissa avseenden. 

Det kan skapas svårigheter i det kommunala klimatanpassningsarbetet när en aktör befinner sig 

i en yrkesroll och samtidigt sina egna intressen i kommunen, exempelvis genom att både bo och 

verka i samma kommun. Det kan utifrån respondenternas utsagor finnas svårigheter om man 

som aktör även är granne med en kommuninvånare vars ekonomi drabbas av implementeringen. 

Det visades dock i analysen finnas skillnader mellan de kommuner som förekommer i denna 
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studie. Ett tydligt exempel är att kommun C tycks sticka ut och inte ha de problem som ett nära 

kontaktnät innebär som aktörer i kommun A och D poängterade. Utifrån respondenternas 

utsagor och analysens resultat är det troligt att detta återigen beror på att kommun C är den 

största av de aktuella kommunerna, med nära 10 000 fler invånare än resterande kommuner. 

Trots att samtliga kommuner räknas som mindre i denna studie, kan det högre invånarantalet 

bidra till att kommun C inte upplever samma problematik gällande nära relationer i den 

professionella rollen. 

5.2 Politik  

5.2.1 Politiska prioriteringar  

Miljöchefen från kommun A menar att det politiska intresset för klimatanpassningsfrågor 

härleds ur den ekonomiska situationen eftersom beslut som tas måste rymmas inom befintlig 

budget. Det politiska intresset i samband med kommunens ekonomiska situation bekräftas även 

av VA-ingenjören från kommun B. Tidigare studier pekar på att beslutsfattare ofta menar att 

det finns politiska frågor som får ett större fokus än klimatfrågor, eftersom det finns ekonomisk 

vinning i den typen av frågor som genererar pengar. Att locka invånare till sin stad eller 

genomföra förändringar som gynnar den ekonomiska tillväxten väger ofta tyngre än frågor 

rörande klimat hos politiker (Hjerpe, Storbjörk & Alberth, 2015; Storbjörk et.al, 2017). 

Prioriteringsfrågan är som tidigare diskuterat svår i den mindre kommunens 

klimatanpassningsarbete. Precis som Hjerpe et.al (2015) och Storbjörk et.al (2017) resonerar 

kring har även denna analys pekat på att det för den mindre kommunen krävs mycket 

ansträngning för att göra kommunen attraktiv och få nya invånare till kommunen. Flertalet 

respondenter påtalade i intervjuerna att de är oroade för befolkningsminskningen i kommunen 

eftersom allt fler invånare väljer att flytta till större städer. Att fokusera på att locka nya invånare 

från staden bidrar till att både ekonomiska medel och tid tas från klimatanpassningsarbetet. För 

samtliga kommuner utom kommun C var detta ett uppenbart problem och analysen visar åter 

att skillnaden beror på att kommun C är den mest invånartäta kommunen av de kommuner som 

deltog i denna studie. Det är för den mindre kommunen svårt att parera denna typ av 

intressekonflikter och kommunala aktörer kan ha svårt att motivera för politikerna varför det 

istället bör läggas resurser på klimatanpassning. För den mindre kommunens politiker visar 

analysen att det är av större vikt att låta kommunen växa ekonomiskt och i invånarantal, frågor 

som klimatanpassning blir därför sekundära eftersom dessa åtgärder inte genererar ekonomisk 

tillväxt. Analysen pekar på att det inte nödvändigtvis måste finnas fler intressekonflikter i den 

mindre kommunen, men däremot att intressekonflikternas typ skiljer sig åt gentemot hur de ter 
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sig i större kommuner. Det är utifrån flertalet respondenters utsagor tydligt att de tre kommuner 

som är minst till antalet invånare har fler intressekonflikter än kommun C som är störst.  

5.2.2 Intressekonflikter mellan politiska aktörer        

Utifrån flertalet av respondenternas utsagor handlar den mindre kommunens intressekonflikter 

dels om att intresset är svalt men tydligt är även att den ekonomiska aspekten även här tas upp 

som avgörande för den mindre kommunen. Ställföreträdande räddningschef från kommun A 

menar dock att intresset gällande klimatanpassning vanligtvis uppfattas som svalt men anses 

som högaktuellt vid översvämningsproblematik och liknande väderrelaterade händelser. 

[…] ”det är ju först när det händer någonting egentligen som det blir aktuellt”. […] – 

Ställföreträdande räddningschef, kommun A 

Hen menar att mindre kommuner har begränsade förutsättningar personellt och ekonomiskt och 

ett vanligt förekommande problem är att det är svårt att motivera politiska aktörer att arbeta i 

förebyggande syfte. Storbjörk (2010) skriver i sin studie att tjänstemän och politiker kan 

uttrycka medvetenhet om framtida klimatförändringar utan att vara övertygade om de lokala 

konsekvenserna som kan uppkomma motiverar till omfattande klimatanpassningsåtgärder. 

Enligt samtliga respondenters utsagor pekar det på att mindre kommuner intar en avvaktande 

inställning vid implementeringsåtgärder för klimatanpassning då resurserna är begränsade och 

kan tillämpas på övriga områden i kommunen. Analysen pekar på att det svala intresset beror 

på möjligheten att utföra implementeringsåtgärder i en mindre kommun är begränsade och 

därav tas inte åtgärder i anspråk. Orsaken tros inte vara okunskap utan snarare att utifrån de 

förutsättningar som finns gällande klimatanpassning inte är genomförbara och detta skapar 

troligen en acceptans till situationen hos beslutsfattare då situationen är svår att förändra. 

Analysen visar att acceptansen gällande klimatanpassningsåtgärder inte grundar sig i aktiva val 

utan snarare att mindre kommuner genomför åtgärder utifrån den kapacitet som är möjlig, vilket 

kan uppfattas som avvaktande. Konsekvenser som kan uppstå vid en avvaktande inställning till 

klimatanpassningsåtgärder kan exempelvis vara att man inte är tillräckligt förberedd när akuta 

händelser sker. Den avvaktande inställningen blir en negativ faktor och ligger till grund för att 

mindre kommuner tenderar att bli reaktiva i sitt klimatanpassningsarbete. Den reaktiva 

inställningen blir tillsynes vanlig i samtliga kommuner i den aktuella studien utifrån analysens 

resultat och det syns inga skillnader i inställningen utifrån om kommunen varit mer eller mindre 

översvämningsdrabbad. 
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5.2.3 Politiskt engagemang 

Ställföreträdande räddningschef från kommun A beskriver att det helst behöver bli kostsamt 

innan politiker inser nyttan med klimatanpassningsåtgärder vilket kan fördröja processen. 

Teknisk chef 1 från samma kommun bekräftar uppfattningen och menar som tidigare nämnt att 

det finns svårigheter på politisk nivå att ta investeringsbeslut som är rundade 

översvämningsproblematik som förebyggande åtgärd. Hen beskriver att inställningen och 

motivationen till förutsedda händelser och investeringar uppfattas som låg och menar att 

förståelsen kring problematiken måste öka. 

[…] ”men hallå, hur mycket pengar ska vi lägga på det här det är ju så tråkigt […] många 

sitter och tror att ja men nu har vi gjort det här, check på den, nu kan vi luta oss tillbaka och 

satsa på något annat i tio år”. […] – Teknisk chef 1, kommun A 

Samtliga respondenter i samtliga kommuner ansåg sig ha svårigheter när det kom till att 

uppmuntra politiker till att arbeta aktivt med att motverka översvämningsproblematiken. 

Respondenterna talade om att bristande förståelse för klimatanpassningsåtgärder hos 

politikerna är en utmaning som behöver överbryggas samt att förebyggande åtgärder är 

svårmotiverade i arbetet med klimatanpassning. Analysen påvisar att det dock inte 

nödvändigtvis behöver bero på bristande förståelse hos politiker utan snarare på kommunens 

kapacitet i ett helhetsperspektiv att genomföra klimatanpassningsarbete.  

Teknisk chef 1 från kommun A menar att mindre kommuner har svårigheter att utföra ett 

kontinuerligt arbete med klimatanpassning och att man över tid inte har arbetat i en jämn takt. 

Hen menar att det är viktigt att ha ett kontinuerligt och ihållande engagemang när ett antal 

åtgärder vid klimatanpassningsarbetet är utförda för att som aktör kunna motivera ett fortsatt 

arbete i frågorna hos beslutsfattare. Storbjörk et.al (2017) bekräftar i en studie respondentens 

uttalande och menar att det är viktigt att ha ett kontinuitetsarbete och att ständigt sträva efter att 

höja ambitionsnivån. Om klimatanpassningsarbetet inte utförs kontinuerligt finns det risker att 

arbetet blir ostrukturerat och påverkar många aktörers arbete inom flera delar av kommunen. 

Det blir även svårt att i klimatanpassningsarbetet följa långsiktiga strategier och arbeta 

målinriktat. Analysen pekar således på att det anses svårare att se helhetsperspektivet i en 

mindre kommun då det nuvarande arbetet snarare riktar sig till arbeta efter vad som anses högst 

prioriterat. Med detta menas att större kommuner har kapaciteten att utföra 

klimatanpassningsarbete gynnsammare då de bibehålls med fler resurser ekonomiskt såväl som 

personellt och därför har större möjlighet att utföra ett kontinuerligt klimatanpassningsarbete. 

Större kommuner har kapacitet att utföra ett arbete i jämn takt då riktlinjer ofta är utformade 
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efter större städers förmåga. Detta anses vara en av svårigheterna för den mindre kommunens 

då ostrukturerat arbete tros hämma klimatanpassningsarbetets utveckling. Analysen pekar 

därför på att utmaningen som mindre kommuner står inför tycks således även vara att bibehålla 

ett ihållande engagemang hos beslutsfattare och politiker för ett kontinuerligt arbete skall vara 

möjligt. I denna studie finns det inga tydliga skillnader mellan kommunerna när det gäller 

möjligheten till att upprätthålla engagemanget hos politiker och beslutsfattare utöver det 

kollektiva minnet som diskuterades tidigare i analysen. Således visar analysen på att samtliga 

kommuner i denna studie har svårigheter att motivera ett långsiktigt och jämnt arbete med 

klimatanpassning mot översvämningar.  

Teknisk chef 1 från kommun A påtalar att politiker och förtroendevalda har det politiska 

uppdraget som bisyssla i kommunen. Detta kräver att tjänstemän inom olika enheter har ett 

större ansvar att informera om aktuella områden som bör prioriteras och investeringsbeslut som 

bör tas för att upprätthålla klimatanpassningsarbetet. Problematiken anses som vanligt 

förekommande utifrån respondenternas utsagor och analysens resultat för mindre kommuner. 

Problematiken grundar sig i att politiker har andra åtaganden i form av andra anställningar 

utöver beslutsfattanderollen och har därför inte i samma utsträckning möjlighet att tillgodogöra 

sig den kunskap som krävs. Något som troligtvis inte blir lika synligt i större kommuner där 

politiker har sina politiska uppdrag som huvudsakligt arbete. Analysen visar att det tycks vara 

en ständig utmaning i mindre kommuner för politiker att ha tid och resurser till att tillgodogöra 

sig kompetens inom aktuella områden och på så sätt bibehålla engagemanget. Detta tycks var 

den större kommunens styrka då beslutsfattanderollen kräver full sysselsättning vilket innebär 

att personen i fråga bör besitta kompetens angående det kommunala arbetet. Tjänstemän 

behöver således i den större kommunen inte axla ett större ansvar angående information om 

upprätthållandet av klimatanpassningsarbetet utan tas för givet att en större förståelse är 

närvarande hos politikerna. Detta grundas i att analysen visar att större kommuner har kapacitet 

att upprätthålla god kompetens för beslutsfattare angående specifika områden däribland 

klimatanpassning vilket anses tämligen komplicerat i mindre kommuner. 

5.2.4 Ökad prioritering vid översvämning 

Samtliga respondenter menar att det har funnits ett politiskt intresse att arbeta med 

klimatanpassningsfrågor vid en översvämning, VA-ingenjör från kommun B och 

ställföreträdande räddningschef från kommun A beskriver på vilket sätt i följande citat: 
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[…] ”det har ju inte varit några konstigheter där att få politikerna på kommunen att avsätta 

pengar för detta, men då hade dom ju översvämningen och ett antal hundra upprörda 

kommuninvånare efter sig”. […] – VA-ingenjör, kommun B 

[…] “just efter händelsen och de närmaste åren efter då ökade ju intresset och det var väldigt 

lätt att få gehör för vad man ville”. […] - Ställföreträdande räddningschef, kommun A 

Samtliga respondenter tar upp att klimatanpassningsfrågan har fått en större dignitet efter 

översvämningar som inträffat. Teknisk chef 2 från kommun C menar att det finns stor förståelse 

hos politiker i kommunen efter flera översvämningar och frågan är ständigt aktiv i kommunens 

klimatanpassningsarbete. Utsagorna från kommun C skiljer sig från samtliga övriga kommuner. 

Analysen pekar på att detta beror på att kommun C varit utsatt för översvämningar i högre grad 

än flera av de andra kommunerna i studien. Kommun C har historiskt sätt drabbats av svåra 

översvämningar och ses som betydande då teknisk chef 2 menar på att intresset inte svalnat 

särskilt fort från politikernas sida över tid. Flyen, Hauge, Almpås & Godbolt (2018) bekräftar 

detta och menar att extrema väderrelaterade händelser tycks vara en stark drivkraft inom 

klimatanpassning på politisk nivå. På kommunpolitisk nivå i de mindre kommunerna pekar 

analysen på att det verkar behöva hända en extrem väderhändelse för att ett uppvaknande hos 

politikerna ska ske. Detta tycks stämma utifrån flertalet av respondenternas utsagor, men att 

intresset hos politikerna i vissa fall svalnar när det löpt för lång tid sedan en översvämning hos 

nästan samtliga kommuner i studien. Uppfattningen som beskrivs ovan ses utifrån analysen som 

vanligt förekommande i många kommuner och att storleken på kommunen inte nödvändigtvis 

behöver vara den avgörande faktorn. Att klimatanpassningsfrågan fått större dignitet efter akuta 

händelser ses utifrån analysen grundas i mänskliga faktorer, det vill säga att frågan skapar 

personliga kopplingar som leder till ett gediget ihållande engagemang. Akuta väderrelaterade 

händelser verkar leda till snabbare agerande hos aktörer att arbeta med klimatanpassning då 

händelsen kan påverka den enskilda individens intressen. 

5.3 Kompetens 

5.3.1 Personbunden kunskap 

Samtliga respondenter uttryckte under intervjuerna att kompetens inom flera områden är en 

viktig faktor i klimatanpassningsarbetet och att kompetens är en fråga som är sårbar i den 

mindre kommunen. Eftersom personalstyrkan är liten i den mindre kommunen är det av stor 

vikt att det finns aktörer som har den kompetens som krävs. Men en tolkning av analysen är 

även att det för den mindre kommunen är viktigt att ha personal som är beredda att tillgodogöra 
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sig den kunskap som det finns behov av för stunden. Samma gäller troligen större kommuner 

men med en större personalstyrka är chanserna större att det finns specifik personal för fler 

uppdrag jämförelsevis med den mindre kommunen. Att behålla kompetens i en mindre kommun 

ses som en utmaning enligt samtliga respondenter då de menar att det är problematiskt att 

behålla expertkunskap och erfarenheter under lång tid. Det finns sällan utrymme för den mindre 

kommunen att ha aktörer som expertkunskap inom varje specifik del av 

klimatanpassningsarbetet. Istället är det vanligt i den mindre kommunen att aktörerna får 

tillgodogöra sig kunskapen som behövs för tillfället, alternativt arbeta med frågor som i grunden 

inte tillhör deras yrkesroll. Problemet med kompetens grundar sig enligt VA-chefen från 

kommun D i bristen på resurser. Bristen på kompetens bekräftas av VA-ingenjören från 

kommun B som vanligt förekommande i mindre kommuner och hen menar att det är en 

utmaning att hitta rätt person för rätt plats. Flera respondenter menar att kompetens ofta är 

personbunden i en mindre kommun och med hänsyn till att de är personellt färre anser de sig 

vara sårbara om kompetens försvinner. VA-ingenjören från kommun B uttrycker sig om sin 

uppfattning om kompetens nedan: 

[…] ”en person som har suttit på position länge och haft det arbetet under lång tid har 

jättemycket erfarenhet, lokalkännedom, kontakt med andra kommuner och det blir väldigt 

kännbart när en sån person försvinner”. […] – VA-ingenjör, kommun  

Uppfattningen bekräftas av teknisk chef 1 från kommun A då hen menar att mindre kommuner 

tilldelar mycket ansvar till en enskild person av personalbrist och därav anses det som en stor 

utmaning. Teknisk chef 2 från kommun C uttalar sig om erfarenheter som försvinner vid 

exempelvis pensioneringar och politiska nyval, något som kan uppfattas problematiskt då 

förståelsen minskar gällande klimatanpassningsfrågor vid akuta händelser som exempelvis vid 

översvämningar. Detta tas även upp av ställföreträdande räddningschef från kommun A:  

[…] ”över tid så byts ju politiker ut och det kommer nytt folk och erfarenheten av dom som 

satt och vad som hände då har försvunnit. Dom som sitter idag vet inte riktigt vidden av det 

som hände”. […] - Ställföreträdande räddningschef, kommun A 

Således tycks personbunden kunskap innefatta både positiva och negativa aspekter utifrån 

tolkningen av respondenternas utsagor. Analysen pekar på att i en mindre kommun kan 

personbunden kunskap ses som fördelaktigt då tjänstemän med mycket kompetens kan 

tillhandahålla kommunen med kunskap inom olika områden. Det anses vara fördelaktigt 

eftersom en mindre kommun inte har möjlighet att anställa specifik personal på samma sätt som 
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det finns utrymme för i en större kommun i arbetet med klimatanpassning. Ur ett negativt 

perspektiv kan det vara förödande i en mindre kommun om kompetensen upphör. Om en aktör 

med specifik kunskap slutar i kommunen, blir klimatanpassningsarbetet direkt sårbart i den 

punkten. I större kommuner arbetar flera aktörer med liknande arbetsuppgifter och det finns ett 

större utrymme att kunna täcka upp om någon slutar. Utifrån denna sårbarhet som finns i mindre 

kommuner pekar analysen på att erfarenhetsutbyte är extremt viktigt i det kommunala 

klimatanpassningsarbetet.  

5.3.2 Bristfällig kunskap 

Flertalet av respondenterna påpekade under intervjuerna att de ofta upplever det som en nackdel 

att vara en mindre kommun när kunskap försvinner, eftersom det ofta finns svårigheter i att 

anställa personal med rätt kompetens och erfarenhet. VA-chefen från kommun D beskriver det 

som vanligt förekommande i den mindre kommunen att man har anställd personal med lång 

erfarenhet inom specifika områden och att personalen sällan byts ut. Vidare menar 

respondenten att sådan erfarenhet är mycket uppskattad vid arbete som kräver god 

lokalkännedom eftersom det på många sätt underlättar arbetet i kommunen. Hen påtalar att det 

dock kan det finnas en avsaknad av strategiskt och långsiktigt tänkande hos aktörer som länge 

arbetat i en kommun utan att utbilda sig efterhand. Hen ser det som en stor utmaning för mindre 

kommuner att rekrytera personal som har både relevant utbildning, lång erfarenhet och den 

strategiska förmågan som hen menar krävs. VA-ingenjören från kommun B bekräftar att det 

många gånger saknas rätt kompetens. Hen menar att det stundtals syns tydligt i 

klimatanpassningsarbetet att det finns vissa svårigheter att arbeta långsiktigt med övergripande 

och strategiska åtgärder. Vidare visar analysen att det kan bli svårt för kommunen att genomföra 

ett kontinuerligt arbete om det saknas ett strategiskt och långsiktigt tänk, 

klimatanpassningsarbetet riskerar därmed att bli otydligt på grund av avsaknaden av mål. 

Vidare går det utläsa ur analysen att mindre kommuner tycks ha svårt att arbeta målinriktat på 

grund av uteblivna strategier och arbetet härleds i kortsiktiga lösningar vilket hämmar arbetet 

att utvecklas. Fenomenet tros vara en utmaning för mindre kommuner i 

klimatanpassningsarbetet och ett hinder ur ett framtidsperspektiv eftersom det snarare blir ett 

fokus på att hitta snabba och tillfälliga lösningar på problem. Samtliga kommuner i den aktuella 

studien hade samma problem gällande kompetens och sårbarhet, något som utifrån analysen 

tycks härröra från en svårighet att rekrytera erfaren personal till mindre kommuner. Det syntes 

varken i analysen eller under intervjuerna någon skillnad mellan kommunerna i denna fråga, 

trots att invånarantalet och sårbarheten gällande översvämningar varierar mellan kommunerna.  
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Ställföreträdande räddningschef från kommun A menar däremot att kompetensen inom en 

mindre kommun många gånger kan upplevas bristfällig i vissa avseenden, eftersom kommunen 

inte har all expertkunskap som krävs vid klimatanpassningsarbete. Hen beskriver:   

[…] ”så det är ju expertkunskap egentligen och det är ju beroende på vilken händelse det är 

och vi kan ju inte sitta på den själva i kommunen utan den måste gå att få tag i 

någonstans”. […] – Ställföreträdande räddningschef, kommun A 

Samtliga respondenter beskrev att de tror att större kommuner har möjlighet att fördela 

arbetsuppgifter på ett mer effektivt sätt. Respondenterna tror även att ett kontinuitetsarbete med 

hjälp av ekonomiska och personella resurser är uppnåbart på ett annat sätt än i den mindre 

kommunen. På så sätt blir det inte lika sårbart att eventuellt sakna en specifik expertkunskap i 

större kommuner, eftersom hela personalstyrkan kan bidra till att fylla kunskapsluckor vilket 

också bekräftas av Eklund (2010). De respondenter som valde att tala om expertkunskap 

alternativt personbunden kunskap, var noga med att påtala att för den mindre kommunen är 

denna typ av kunskap såväl en styrka som en svaghet. Analysen visar att det såklart finns styrkor 

med att den mindre kommunen har en eller ett fåtal aktörer med en specifik expertis, men om 

expertkunskapen försvinner från kommunen blir klimatanpassningsarbetet enligt samtliga 

respondenter väldigt lidande.  

5.3.3 Svårighet i att rekrytera likvärdig kompetens 

Enligt Eklund (2010) finns det stora svårigheter för de minsta kommunerna i Sverige att 

rekrytera specifik kompetens till de kommunala verksamheterna. Detta bekräftas i samtliga 

intervjuer då respondenterna dividerar mellan att rekrytera ny personal eller att investera i 

utbildning till befintlig personal. Däremot syns det i analysen ingen skillnad mellan 

kommunerna utan det tycks finnas lika stora svårigheter i att rekrytera ny personal till samtliga 

kommuner. Troligtvis utifrån analysen beror det på att kommunerna är små och har svårt att 

möta krav som eventuella aktörer som söker sig till kommunen har. Vidare menar Eklund 

(2010) att inom flera yrkesgrupper i framtiden kommer bli svårare att rekrytera relevant och 

specifik kunskap. I kombination med Eklunds resonemang och respondenterna i studien, tyder 

det på att i framtiden kan det bli problematiskt att upprätthålla ett framgångsrikt 

klimatanpassningsarbete för de mindre kommunerna, eftersom tillräcklig kompetens inte finns 

att tillgå. 

Samtliga respondenter menar att det finns en vilja och ambition att arbeta mer ambitiöst med 

klimatanpassningsarbetet i kommunerna, dock krävs det att arbetet drivs av flera personer. 
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Detta tyder på att trots att viljan finns riskerar klimatanpassningsarbetet i den mindre 

kommunen att bli otydligt och uppsatta klimatmål riskerar att glömmas bort på grund av 

bristande strategisk kompetens. Detta resonemang grundas i samtliga respondenters tankar 

kring personal, att den mindre kommunen inte lockar aktörer med lång erfarenhet av att arbeta 

i större kommuner. Klimatanpassningsarbetet tycks således skilja sig ofta i en mindre kommun 

gentemot en större kommun och för aktörer med erfarenhet av att arbeta i större kontexter kan 

det bli svårt att arbeta utifrån otydligare målbilder.  

Storbjörk (2010) beskriver i en studie att aktörer i mindre kommuner ofta känner sig 

överbelastade i det egna arbetet. Det i kombination med känslan av ett överväldigande arbete 

blir det otydligt hur man ska närma sig det kommunala klimatanpassningsarbetet. Flera av 

respondenterna uttryckte att det är tufft att avsätta tid för att arbeta med klimatanpassning. Det 

finns helt enkelt andra uppgifter som kräver högre prioritet uppifrån i kommun, något som 

syntes i analysdelen där den mindre kommunens politiska situation diskuterades. Utifrån detta 

resonemang verkar det kommunala klimatanpassningsarbetet bli lidande då det ständigt finns 

andra och mer akuta delar som kräver ett större fokus i kommunen. Otydliga yrkesroller verkar 

utifrån analysen uppkomma i mindre kommuner till följd av att det inte alltid finns tid att 

tillgodogöra sig den kunskap som för tillfället behövs och att man ofta rör sig utanför det 

egentliga yrkesområdet. Resultatet från denna studie pekar på att det därför är mycket viktigt 

med tydliga riktlinjer i arbetet för att tydliggöra klimatanpassning hos samtliga aktörer i den 

kommunala verksamheten. Tydligare riktlinjer i kommunen blir alltså extra viktigt för den 

mindre kommunen för att möjliggöra målinriktat arbete i klimatanpassningen. En tolkning av 

de aktuella kommunernas sårbarhet i kompetensfrågan, pekar på att respondenterna menar att 

de tvingas vara mångsysslare. Detta resonemang bekräftas även av Wallenskog (2017) som 

vanligt förekommande i en mindre kommun. Wallenskog (2017) menar att det krävs god 

kompetens hos samtliga aktörer i klimatanpassningsarbetet då det kan krävas vid varierande 

arbetsuppgifter då tydliga riktlinjer inte är närvarande. Specialistkompetens kan behövas inom 

olika områden vilket kan vara svårt att uppnå i en mindre kommun med begränsade resurser, 

vilket utifrån analysen anses vara problematiskt då mindre kommuner är i behov av personal 

som kan vara involverade i olika områden. Tidigare sågs klimatförändringar och dess hot som 

en dystopi i en framtid långt bort och ansågs inte utgöra något hot för mänskligheten. Idag finns 

det kartlagt vilka konkreta hot mänskligheten står inför och att flera konsekvenser redan är 

upplevda (Uggla, 2009). Analysen visar att trots detta anses bristen på resurser bidra till att man 

i mindre kommuner inte har möjlighet att arbeta utefter enorma klimathot eftersom ett så stort 
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fokus på endast en kommunal fråga inte fungerar i den mindre kommunen. Arbetet anses istället 

bli av reaktiv snarare än av strategisk karaktär utifrån givna förutsättningar. Detta tolkas som 

ett troligtvis generellt problem i mindre kommuner att klimatanpassningsarbetet anses 

bristfälligt då möjligheterna är begränsade, något som ses som en hämmande faktor för ett 

framgångsrikt kommunalt arbete.    

 

5.4 Interna och externa samverkansprocesser  

5.4.1 Extern samverkan 

Flertalet respondenterna uttrycker att samverkan både internt och externt är mycket 

betydelsefullt i en mindre kommun. Respondenterna menar att det är betydande vid 

klimatanpassningsarbete att dela kompetens över kommungränserna, eftersom resurserna är 

begränsade i den egna kommunen. Respondenterna menar att externt samarbete ses som 

fördelaktigt då kommunerna kan ta hjälp av andra aktörers kompetens och på så sätt minska 

sårbarheten som vanligtvis uppstår i en mindre kommun. Utifrån dessa utsagor visar analysen 

att som mindre kommun är det tydligt att samverkan över kommungränsen är ett viktigare inslag 

än det troligen är för den större kommunen. Att som mindre kommun samverka med andra 

kommuner bidrar till att kommunen på ett värdefullt sätt kan ta till vara på kompetens, utan att 

nödvändigtvis tvingas anställa en sådan aktör. Det är också viktigt att lyfta in aspekten att 

klimatförändringarna inte stannar vid en kommungräns och att samverkan mellan kommuner 

är ett inslag som därför blir oerhört viktigt. I en mindre kommun är det ofta problematiskt att 

anställa aktörer för ett specifikt ändamål eftersom detta innebär stora kostnader och den mindre 

kommunen har begränsad budget att fördela på samtliga kommunala områden. Konsekvensen 

i detta fall att inte skapa samverkan med andra kommuner är att det kommunala 

klimatanpassningsarbetet kan komma att bli otydligt i den egna kommunen. Om specifik 

kunskap saknas kan det skapa problem vid planering av mål och identifiering av sårbara punkter 

i kommunen. Vid kunskapsbrist är det därför en överhängande risk att viktiga delar i 

klimatanpassningsarbetet uteblir.  

Eklund (2010) menar att gränsöverskridande samverkan är ett vanligt fenomen som har 

utvecklats kraftigt över tid och att kommunsamverkan anses vara fördelaktigt. Analysen pekar 

dock på att kommunen trots sviktande ekonomi, behöver öka kompetensen hos de egna 

anställda och att det då finns större möjlighet till att uppfylla de krav som ställs. Således räcker 

det inte att förlita sig på samverkan med andra kommuner utan den enskilda kommunen behöver 
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ha möjlighet att arbeta med klimatanpassning även på egen hand.  Miljöchefen från kommun A 

menar att samverkansarbetet är mycket användbart om en viss kompetens krävs för en specifik 

arbetsuppgift. Processen medför att kommuner integrerar med varandra på ett effektivt och 

lönsamt sätt då all kompetens inte krävs inom samtliga kommuner, vilket också bekräftas av 

Eklund (2010). Miljöchefen från kommun A menar:  

[…]”dom här samverkansgrupperna, så blir det ju att vi har projekt som alla kommuner kan 

vara med i […] få lite draghjälp från dom att ta fram checklistor och 

vägledningsmaterial”. […] – Miljöchef, kommun A 

VA-chefen från kommun D bekräftar miljöchefens uppfattning och menar att genom stöd från 

andra kommuner bildas en plattform och ett nätverk som en mindre kommun enskilt inte har 

kapacitet att avsätta resurser till. Ställföreträdande räddningschef från kommun A påtalar också 

att samverkanseffekterna leder till erfarenhetsutbyten som kan vägleda arbetet för 

klimatanpassning i en positiv riktning. 

Resonemanget från respondenterna ovan tycks peka på att samverkan mellan kommuner även 

bidrar till möjligheten att dela på arbetsuppgifterna inom ett särskilt område mellan 

kommungränserna för att möjliggöra bättre förutsättningar inom ett visst geografiskt område. 

På så sätt kan samarbetet effektiviseras genom fler personella resurser till varje enskild kommun 

samt tvärsektoriella kompetenser från kommuner med varierande storlek och kapacitet kan 

appliceras. Johansson et.al (2009) menar att en ökad externt samarbete kommer att krävas 

mellan kommunerna då det i framtiden bedöms bli svårt för mindre kommuner att uppfylla de 

krav som ställs i förhållande till nya centrala direktiv. Johansson et.al (2009) menar att det 

grundar sig i de ekonomiska förutsättningar som krävs för klimatanpassningsarbete saknas och 

anses därmed inte genomförbara i en mindre kommun. Således pekar analysen på att den 

mindre kommunen drar stor nytta av att samverka med andra kommuner men även öka den 

interna samverkan mellan de olika enheterna i kommunen. Precis som det krävs en god 

kommunikation med allmänheten, behöver det finnas goda kommunikationsvägar kommuner 

emellan för att samarbetet ska fungera. Vid en välfungerande samverkan mellan kommuner 

finns det stora möjligheter att skapa ett strukturerat klimatanpassningsarbete och gemensamt 

sätta upp klimatmål som bidrar till att uppfylla den enskilda kommunens mål. Den kompetens 

som delas över kommunerna vid samverkan bidrar till att kommunerna kan dra lärdom av 

varandra och inspireras i det kommunala klimatanpassningsarbetet. Analysen visar att för den 

mindre kommunen är det en positiv aspekt att man tvingas samarbeta med andra kommuner. 

Det är till stor fördel i det fortsatta klimatanpassningsarbetet eftersom aktörer på ett givande 
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sätt kan dra lärdom från andra med samma problematik arbetar för att klimatanpassa sin egen 

kommun. 

Värt att ha i beaktning vid samverkan mellan kommuner är att när kommunen tar hjälp i en 

specifik fråga i klimatanpassningsarbetet bör man ha i åtanke att en aktör från en annan kommun 

inte har samma helhetsperspektiv verksamheten. Det är därför av stor vikt vid kommunal 

samverkan att den enskilda kommunen har klargjort hur man vill arbeta med sitt eget 

klimatanpassningsarbete. Samarbetet mellan kommunerna ska inte vara belastande, exempelvis 

i den aspekt att klimatanpassningsarbetet blir rörigt när aktörer från andra kommuner blir 

involverade. Analysen visar att genom att ha tydligt uppsatta mål likväl strategier kring vad den 

egna kommunen vill arbeta med i klimatanpassningsarbetet är det mycket gynnsamt för den 

mindre kommunen att samverka med andra kommuner. Utifrån analysen går det inte att utläsa 

att det finns kommunvisa skillnader oavsett på riskbild, geografisk placering samt storlek på 

kommun utan extern samverkan ses som nödvändig för samtliga kommuner i studien.  

5.4.2 Intern samverkan 

Johansson et.al (2009) menar att mindre kommuner har större möjlighet till närhet inom 

organisationen då aktörer ofta sitter i samma byggnad, vilket underlättar kommunikationen. 

Utifrån samtliga respondenters svar i intervjustudien är det tydligt att de upplever just det som 

litteraturen säger. För den mindre kommunen påvisar analysen därmed att det oftast är enkelt 

att involvera betydande kommunala aktörer i ett tidigt skede i processen, något som förenklar 

det kommunala klimatanpassningsarbetet under resterande del av genomförandet. Dels finns 

aspekten att den mindre kommunen överlag är färre aktörer rent personellt, dels är det enkelt 

att få en överblick kring vilka aktörer som bör vara med i specifika delar av 

klimatanpassningsarbetet. Den mindre kommunen innehar även en fördel när det kommer till 

korta beslutsvägar. Eftersom de kommunala aktörerna är färre i personalstyrkan, är det kortare 

väg mellan idé och genomförande. Vid första tanke av att implementera en åtgärd i det 

kommunala klimatanpassningsarbetet är det som i de flesta kommunala åtgärder en lång väg 

till det faktiska genomförandet. Analysen pekar på att för den mindre kommunen förkortas 

vägen till implementering, dels för att informationen behöver gå genom färre aktörer, dels för 

att man i den mindre kommunen har en större inblick i vad kollegor arbetar med. På så sätt är 

det enkelt att snabbt veta vem man ska kontakta i en specifik fråga. Storbjörk (2010) bekräftar 

att en mindre kommun ofta drar fördelar av att ha korta beslutsvägar i klimatarbetet.  

Det finns dock även vissa svårigheter med att vara en liten personalstyrka. Miljöchefen från 

kommun A beskriver varför i sitt citat nedan:  
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[…] “bor och jobbar du i kommunen så kan det ju bli lite svårt ibland […] Det kan bli svårt 

att skilja på myndighetsrollen och privatpersonen […]”. - Miljöchef, kommun A 

Under intervjuerna blev det tydligt att det i den mindre kommunen stundtals kan kännas svårt 

att som aktör implementera stora åtgärder eftersom man många gånger har personliga 

kopplingar till kommunen. Det är inget ovanligt fenomen att man både bor och verkar i samma 

kommun, något som analysen påvisar kan upplevas problematiskt i en mindre kommun. Finns 

det personliga kopplingar mellan tjänstemän, exempelvis om man kommit nära varandra efter 

flera års kommunalt arbete tillsammans, kan det finnas svårigheter i att ha en helt objektiv roll. 

En aktör som har en längre historia i kommunen har troligtvis en närmare koppling både till 

andra kommunala enheter men även till allmänheten, något som kan leda till att denne aktör 

kan ha det enklare att få igenom åtgärder. Den personliga kopplingen blir till synes mycket mer 

tydlig och påverkande i den mindre kommunen än vad den torde bli i klimatanpassningsarbetet 

i en större kommun med fler aktörer. Starka personliga kopplingar mellan aktörer på kommunen 

kan alltså påverka det kommunala klimatanpassningsarbetet både ur negativa och positiva 

aspekter utifrån studiens analys. Vidare går det ur analysen utläsa att det inte finns kommunvisa 

skillnader oavsett på riskbild, geografisk placering samt storlek på kommun utan intern 

samverkan ses som nödvändig för samtliga kommuner i studien. 

5.5 Stöd och vägledning i klimatanpassningsarbetet 

5.1.1 Brist på stöd i den lokala kontexten 

Som det ser ut idag behöver mindre kommuner få stöd för att kunna definiera det kommunala 

klimatanpassningsarbetet och reda i vilka faktiska åtgärder som behöver implementeras. Det är 

tydligt utifrån respondenternas utsagor att det för de mindre kommunerna är komplext att endast 

tala om översvämningar i klimatanpassningsarbetet. Detta för att den mindre kommunen har 

svårt att få ett långsiktigt och målinriktat klimatanpassningsarbete som är specificerat inom ett 

område, i denna studies fall översvämningar. Analysen pekar också på svårigheterna i att 

definiera det egna klimatanpassningsarbetet gör att implementeringar mot översvämningar 

gärna förklaras som klimatanpassningsarbete i den mindre kommunen. Man talar alltså om 

arbetet utifrån en mycket generell synvinkel. Utifrån samtliga respondenters utsagor går det se 

att mindre kommuner är i behov av att få hjälp med att definiera det lokala 

klimatanpassningsarbetet i form av att tydliggöra mål och strategier. Det tycks således som 

vanligt förekommande för den mindre kommunen att man ser klimatanpassning ur ett 

helhetsperspektiv snarare än att specifikt anpassa implementering efter väderrelaterad händelse. 
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Analysen pekar på att det här är något som större kommuner troligen inte har samma svårigheter 

med. Eftersom större kommuner inte behöver skala ner riktlinjer som kommer från nationell 

nivå till en mindre skala som de små kommunerna behöver, tillkommer inte samma svårigheter 

för större kommuner att angripa det tillvägagångssätt som behövs vid klimatanpassningsarbete. 

Samtliga respondenter valde att tala mycket om stöd och vägledning. Något de menar 

kommuner måste få från nationella myndigheter för att kunna implementera åtgärder i 

klimatanpassningsarbetet mot översvämningar. Respondenterna påtalar att de har upplevelsen 

att riktlinjer, vägledning och tillhandahållet material från nationella myndigheter ofta är 

grundade i hur de stora kommunerna kan arbeta med klimatanpassning. Citaten nedan från två 

aktörer representerar tydligt vad samtliga respondenter menade i sina resonemang kring stöd:  

“Oftast är det uppbyggt utifrån vad som händer i dom stora kommunerna och hur en stor 

kommun är uppbyggd […] med lite hjälp från länsstyrelsen skulle vi ju komma en bit på väg i 

varje fall”. - VA-chef, kommun D 

“Mycket tas ju fram som riktlinjer och checklistor och allting tas fram för stora verksamheter 

och stora kommuner […] vi har ju en problematik som inte finns där och som vi behöver titta 

på istället, så man skulle behöva ta fram en storstads och en småstadmodell egentligen med 

riktlinjer och sådär”. – Miljöchef, kommun A 

5.5.2 Behov av ökat stöd från länsstyrelsen  

Länsstyrelsens uppgift med att tillhandahålla information och riktlinjer kring hur svenska 

kommuner ska arbeta med klimatanpassning på kommunal nivå är enligt samtliga respondenter 

från denna studie inte tillräckligt. I den mindre kommunen visar analysen att länsstyrelsen 

behöver ta en mer styrande roll än vad myndigheten för tillfället har. Det är även tydligt utifrån 

den aktuella intervjustudien att länsstyrelsen behöver ha en mer närvarande och tillgänglig roll 

i den mindre kommunens klimatanpassningsarbete. Önskvärt från den mindre kommunen 

utifrån samtliga respondenters utsagor är att nationella myndigheter ställer högre krav på det 

lokala klimatanpassningsarbetet. Om det ställs högre krav tvingas kommunen att implementera 

vissa åtgärder, något som flertalet respondenter menade är viktigt för att den mindre kommunen 

ska kunna arbeta ordentligt med klimatanpassning. Den mindre kommunen blir i 

klimatanpassningsarbetet lidande när riktlinjerna är anpassade för större kommuner. En mindre 

kommun tvingas skala ner riktlinjer som formats på nationell nivå till en nivå som är 

genomförbar för en mindre kommunerna. Genom att tvingas förändra riktlinjer och 

rekommendationer i klimatanpassningsarbetet riskerar arbetet att för den mindre kommunen att 

bli mycket otydligt. Det kan dessutom vara svårt att som ensam aktör inom ett område i en 
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mindre kommun ta ställning till vilka delar av klimatanpassningsarbetet som man kan göra 

avkall på.  

När det kommer till att arbeta med kommunal klimatanpassning pekar analysen på att 

kommunen behöver se det som en process som kräver noggrann planering och ett strategiskt, 

långsiktigt perspektiv. Det är av stor vikt att kommunen kartlägger mål och belyser de 

förutsättningar som finns i det egna klimatanpassningsarbetet samt den problematik som den 

enskilda kommunen står inför. Länsstyrelserna (2012) belyser att det kommunala 

klimatanpassningsarbetet behöver ha en noggrann utarbetad klimatstrategi som tar alla 

perspektiv i beaktning. Trots många hinder visar analysen att mindre kommuner således 

behöver applicera de riktlinjer och krav myndigheter har, på sin egen kontext. Det kan som 

mindre kommun upplevas vara en omöjlig ekvation att lösa, men med ett välutvecklat 

strategiskt arbetssätt hos alla aktörer kan klimatanpassningen bli framgångsrik.  

Utifrån samtliga respondenters utsagor, saknar alla kommuner i denna studie klarare riktlinjer 

och ett större stöd från myndigheter som länsstyrelsen. VA-chefen från kommun D påtalade 

flera gånger under intervjutillfället att det är av största vikt som liten kommun få stöd i arbetet 

med klimatanpassning mot översvämningar.    

“Länsstyrelsen är viktig för småkommunerna, man har kanske inte alltid förstått det 

från länsstyrelsens sida". […] VA-chef, kommun D 

Utifrån respondenternas svar verkar länsstyrelsen vara en av de viktigaste nationella aktörerna 

för att kommunerna ska klara av att leva upp till den klimatanpassning som behöver utföras. 

Respondenterna som påtalar det saknade stödet i form av riktlinjer och tydliga direktiv från 

länsstyrelsen i klimatanpassningsfrågan väger också kontakten med länsstyrelsen som mycket 

värdefull.  

Flera respondenter menar att de som liten kommun ofta känner sig bortglömda av länsstyrelsen 

och att det kan vara svårt att göra sig hörd mot myndigheter som mindre kommun. Analysen 

visade att det tycks finnas en skillnad här kring hur pass översvämningsdrabbade en kommun 

har varit. Kommun B och kommun C är de två kommuner som i denna studie varit mest 

drabbade av översvämningar i jämförelse med kommun A och kommun D där problematiken 

inte varit särskilt stor. Utifrån respondenternas utsagor tycks kontakten med länsstyrelsen ha 

stärkts efter händelse av översvämningar. De kommuner som haft stora problem med 

översvämningar har av analysen att tyda ett bättre samarbete med länsstyrelsen men även andra 

nationella myndigheter. Detta pekar på att det tycks finnas en aspekt i att kommunen behöver 
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bli drabbad i relativt stor utsträckning innan kontakten med länsstyrelsen blir rutinmässig. 

Respondenterna från kommun C och B menar båda på att länsstyrelsen ofta återkommer med 

avstämning och att de inte upplever sig bortglömda på samma sätt som kommun A och D tycks 

göra. Enligt Johansson et.al (2009) bedöms mindre kommuner ibland ha det svårare än större 

kommuner att lyfta frågor rörande klimatanpassning till högre nivåer och instanser. Önskvärt 

från den mindre kommunens sida torde utifrån analysen vara att det finns en mer välfungerande 

rutin från länsstyrelsens sida att kontinuerligt stämma av med kommunen samt ha större inblick 

i hur klimatanpassningsarbetet går. Den mindre kommunen behöver tydligare vägledning och 

utöver hårdare krav som ur en aspekt tvingar den mindre kommunen att arbeta engagerat med 

klimatanpassning, behöver den mindre kommunen ha tätare kontakt med länsstyrelsen och 

andra nationella myndigheter. För den mindre kommunen finns risken att 

klimatanpassningsarbetet även ur bristande engagemang från viktiga myndigheter blir otydligt. 

Analysen visar att mindre kommunen därför kan behöva få stöd i att reda ut vilka delar av 

klimatanpassningsarbetet som bör få största fokus och vilka implementeringsåtgärder som bör 

sättas i verket först. Flera respondenter talade som nämnt ovan om svårigheterna med att skala 

ned nationella riktlinjer till den mindre kommunens förutsättningar. Just i den aspekten spelar 

länsstyrelsen en stor roll för den mindre kommunen eftersom det medför om kommunen 

överhuvudtaget kan skapa kapacitet att arbeta med klimatanpassningsåtgärder eller inte. 
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6 Slutsatser 

Studien syftade till att analysera vilka faktorer som möjliggör och försvårar implementering av 

kommunalt klimatanpassningsarbete mot översvämningar i bebyggd miljö hos mindre 

kommuner. Studien fokuserade på klimatanpassningsarbetet hos fyra svenska kommuner och 

hur de kommunala aktörerna upplevde implementeringsarbetet. Vidare analyserades på vilket 

sätt kritiska faktorer ansågs betydande i klimatanpassningsarbetet enligt aktörerna i mindre 

kommuner. Utifrån studiens empiriska material har centrala teman identifierats som 

gemensamma hos samtliga kommuner: ekonomiska barriärer, politik, kompetens, interna och 

externa samverkansprocesser samt stöd och vägledning i klimatanpassningsarbetet. Studiens 

analys visade att dessa teman innehåller hinder och möjligheter som ansågs betydande för de 

mindre kommunernas klimatanpassningsarbete. Möjligheterna bestod av korta beslutsvägar och 

god intern och extern kommunikation. Studien pekar på att mindre kommuners 

klimatanpassningsarbete karaktäriseras av flera hinder än möjligheter, vilket anses hämma 

implementeringen. Hindren utgörs av bristande förståelse från allmänheten, bristande intresse 

och engagemang på politisk nivå, svårigheter i att rekrytera relevant kompetens samt att 

definiera och strukturera det egna klimatanpassningsarbetet. Studien visar även att 

kommunerna behöver mer stöd och vägledning i den lokala kontexten och att nationella 

myndigheter och Länsstyrelsen är en viktig aktör för de mindre kommunernas 

klimatanpassningsarbete. Utifrån analysen visar studien att det är komplext för mindre 

kommuner att endast tala om översvämningar i klimatanpassningsarbetet, därav att mindre 

kommuner behöver få hjälp med att skala ner riktlinjer till den egna kommunens kapacitet. 

Under hela studien har kommunvisa skillnader i viss mån diskuterats då geografisk placering, 

storlek samt riskbild kan ha inverkan på hur klimatanpassningsarbetet utförs i respektive 

kommun. Analysen visade att det förekom kommunvisa skillnader i vissa avseenden, 

skillnaderna syntes tydligast när det kommer till i vilken grad kommunen varit 

översvämningsdrabbad samt antalet invånare i kommunen. I denna studie visade det sig dock 

tydligt att samtliga kommuner omfattas av liknande barriärer i klimatanpassningsarbetet. De 

slutsatser som framkommit speglar de fyra kommuner som förekommer i denna studie och ger 

inte någon generell bild av resterande mindre kommuner i Sverige. Vidare anses långsiktiga 

och strategiska mål i kommunalt klimatanpassningsarbete vara viktiga variabler att belysa i 

framtida studier. 
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8 Bilagor  

8.1 Bilaga Intervjuguide  

Inledande frågor:   

• Kan du berätta lite om din yrkesroll och vilka arbetsuppgifter du har? På vilket 

sätt arbetar du med klimatanpassningsfrågor?    

  
• Hur långt upplever du att ni kommit i ert klimatanpassningsarbete gällande 

översvämningar i er kommun?   

  
• Vad ser du som de stora utmaningarna i ert arbete med klimatanpassning 

gällande översvämningar i den urbana miljön?   

- Vad underlättar?  

  
 

Hinder och möjligheter:   

  

• Hur upplever du att intresset i kommunen är när det kommer till att arbeta med 

den här typen av frågor?   

- Vad tror du kommunen behöver göra för att underlätta implementering gällande 

översvämningsåtgärder/vad tror du gör att det finns ett stort intresse för arbetet i 

kommunen?   

- Vilka bakomliggande faktorer (ekonomiska, politiska) tror du finns det till grund för att 

intresset är lågt/högt?  

- Hur upplever du att frågan gällande översvämningar prioriteras av kommunstyrelsen 

alternativt politikerna?  

  
• Hur tror du att det faktum att ni är en mindre kommun påverkar ert arbete 

(positivt och eller negativt, beroende på vad respondenten väljer att tala om)?   

- Förutsättningar/utmaningar.   

  
• Vilka utmaningar tror du att ni står inför i framtiden när det gäller arbetet med 

översvämningar i er kommun?   

- Vilka eventuella hinder kan du identifiera? Vad skulle behövas för att stärka/underlätta 

arbetet.    

  
  

Samverkan och ansvar:   

  

•  Samverkar flera aktörer i er kommun i dessa frågor? På vilket sätt?  

- Vad ser du för utmaningar för samverkan mellan olika aktörer i kommunen?   

- Mindre kommun.   

  

  
• Vilka aktörer anser du är viktiga att ha med när det kommer till arbetet med 

översvämningar i kommunen?   

- Är det någon aktör i kommunen som du upplever saknas för att kunna arbeta med 

klimatanpassning och översvämningsproblematik?   
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- Bör någon aktör ta ett extra stort ansvar?  

  
Avslutning:   
 

• Är det något ytterligare kring arbetet med klimatanpassning gällande 

översvämningar som du vill tillägga som du tycker att vi inte berört?  

  
• Har du något ytterligare du vill tillägga?   
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