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Sammanfattning 
Att klimatet förändras är konstaterat, skulle utsläppen av växthusgaser kraftigt minskas kan de 

påbörjade klimatförändringarna ändå inte helt förhindras. Förändringarna innebär att extremväder 

kommer inträffa oftare men med geografiska skillnader. Till seklets slut väntas i Värmland 

exempelvis nuvarande tioårsregn istället inträffa var femte år. Vänern kommer i och med detta 

utgöra en av de största översvämningsriskerna. 

Hur dessa förändringar påverkar samhället varierar beroende på samhällets konstruktion och 

sårbarheter. Anpassning till de nya förutsättningarna är nödvändig, och ett stort ansvar vilar på våra 

kommuner i och med den ansvarsfördelning som finns i Sverige. Möjligheterna att genomföra 

anpassningsåtgärder varierar, liksom hur långt arbetet har kommit. Ett sätt att integrera 

klimatanpassning i riskhanteringen för att minska samhällets sårbarhet, är att kommunerna 

använder sig av sina risk-och sårbarhetsanalyser (RSA). Detta är dock förenat med en del barriärer. 

Intervju har genomförts med elva Värmländska kommuner. Därtill har genomgång gjorts av 

samtliga kommunala RSA 2015-2018 för att identifiera framgångsfaktorer och barriärer med 

integreringen. Dessutom utreds om kommunerna efterfrågar hjälpmedel för detta arbete.  

Resultatet visade att sex kommuner i varierande omfattning inkluderat klimatanpassning i RSA, 

vilket är en tydlig ökning jämfört med tidigare års RSA. Dessutom kan både framgångsfaktorer, 

barriärer och önskemål för fortsatt utvecklande av detta arbetssätt påvisas. 

Denna undersökning kan visa på att ett samband finns mellan om klimatanpassning i RSA skett 

och om kommunen drabbats av naturolycka. Dessutom kan samverkan mellan kommunerna vid 

upprättande leda till att kommuner som inte tidigare drabbats, ändå klimatanpassar RSA genom att 

samverka med de som har det. Som hjälp vid det fortsatta arbetet med RSA önskas av samtliga 

intervjuade kommuner ett utökat regionalt samarbete samt någon form av guide eller riktlinjer från 

exempelvis länsstyrelsen. 
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Summary 
The climate change is confirmed. Even if greenhouse gas emissions were greatly reduced, it would 

still not be sufficient to completely prevent the ongoing climate change. This change means that 

extreme weather will occur more frequently, but with geographical differences. Moving toward the 



 

 

 

end of the century, in Värmland it is expected that the current ten-year rain cycle will change to a 

cycle spanning five years. Vänern will be one of the largest flood risks. 

How these changes affect society varies according to social structure and vulnerabilities. 

Adapting to the new circumstances is necessary, and great responsibility rests on our municipalities 

following the distribution of responsibility that exists for municipalities in Sweden. The conditions 

for implementing adaptation measures vary, as well as how far the work has come. One way to 

integrate climate adaptation of risk management to reduce the vulnerability of society, is that 

municipalities make use of their risk and vulnerability analysis (RVA). This, however, is associated 

with some barriers. 

Interviews were conducted with eleven municipalities in Värmland and as well as a briefing of all 

municipal RVA from 2015 to 2018 to identify the success factors and barriers to integration. Also 

investigated is whether the municipalities are requesting tools for this work. 

The results showed that six municipalities, though in varying degrees, have included climate 

adaptation in RSA. A clear increase compared to the previous year's RSA. Additionally, success 

factors, barriers and requests for further development of this approach appear. 

This investigation may show that a relationship exists between climate adaptation in RVA occurred 

and if the municipality is affected by a natural disaster. Also shown is that cooperation between 

municipalities in the preparation can lead to municipalities that have not previously suffered from 

a hazard, choose to climate adapt RVA by interacting with those who have. To aid in further work 

with RSA, an extended regional cooperation is desired by all interviewed municipalities as well as 

any kind of guide or guidelines, for example, on a regional level. 
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Förord 
Ett stort tack riktas till de representanter för kommunernas risk-och sårbarhetsanalyser som ställt 

upp på intervju och därmed bidragit till denna studies upprättande. Alla har varit mycket 

tillmötesgående och hjälpt mig vid funderingar som uppkommit även efter intervjuerna. De svar 

jag fått har utgjort basen i denna undersökning och visar på variation av arbetssätt som finns inom 

kommunerna.  

Tack till alla kommunala representanter som jag kontaktat för att få en kompletterande bild av hur 

klimatanpassning arbetas med i övrigt inom kommunerna. Genom dessa svar har diskussionen 

kunnat breddas och visa på olika arbetssätt.  

Tack till Värmlands länsstyrelse som tagit sig tid att träffa mig för att diskutera just 

klimatanpassningsfrågan, samt visat på både relevansen och svårigheterna i arbetet. Genom att 

tillhandahålla material, rapporter och kontaktpersoner underlättades denna studie avsevärt. 

Slutligen ett tack till min handledare Magnus Johansson, universitetslektor vid Karlstads 

universitet, som har hjälpt mig på vägen och visat på stort engagemang med detta arbete.  

  



 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ....................................................................................................................................... 2 

2. Bakgrund ..................................................................................................................................... 3 

2.1 Begreppsdefinition ................................................................................................................. 3 

2.1.1 Anpassning .................................................................................................................. 3 

2.1.2 Risk .............................................................................................................................. 3 

2.1.3 Samhällsviktig verksamhet ......................................................................................... 3 

2.1.4 Sårbarhet ...................................................................................................................... 3 

3. Klimatets förändring .................................................................................................................... 4 

3.1 Samhällets sårbarhet ............................................................................................................... 5 

3.2 Förväntade klimatförändringar och historiska händelser som inträffat i Värmlands län ....... 5 

3.2.1 Klimatrelaterade konsekvenser som drabbat Värmland sedan år 2000 .......................... 5 

3.2.1.4 Långvarig nederbörd år 2000 ................................................................................... 6 

3.2.1.5 Skyfall år 2006 ......................................................................................................... 6 

3.2.1.6 Skyfall år 2014 ......................................................................................................... 6 

4. Klimatanpassning ......................................................................................................................... 6 

4.1 Nationellt klimatanpassningsarbete ........................................................................................ 8 

4.1.1 Nationell klimatanpassningsstrategi ................................................................................ 8 

4.2 Regionalt klimatanpassningsarbete ........................................................................................ 9 

4.3 Lokalt klimatanpassningsarbete ............................................................................................. 9 

4.3.1 Risk-och sårbarhetsanalys ......................................................................................... 10 

4.3.1.1 Integrera klimatanpassning i RSA ...................................................................... 11 

4.3.2 Fysisk planering ........................................................................................................ 12 

4.3.3 Framgångsfaktorer för klimatanpassning på lokal nivå ................................................ 13 

4.3.4 Barriärer för klimatanpassning på lokal nivå ................................................................ 13 

4.3.5 Arbetsguide för integrering av klimatanpassning på lokal nivå .................................... 15 

4.4 Klimatanpassningsarbetets fördelning på lokal nivå ............................................................ 15 

5. Metod ......................................................................................................................................... 17 

5.1 Begränsningar ....................................................................................................................... 17 

5.2 Litteraturinsamling ............................................................................................................... 17 

5.3 Datainsamling ....................................................................................................................... 18 



 

 

 

5.3.1 Intervjuer ................................................................................................................... 18 

5.3.2 Dataanalys ................................................................................................................. 20 

5.4 Etisk reflektion ..................................................................................................................... 20 

5.5 Validitet ................................................................................................................................ 21 

6. Resultat ...................................................................................................................................... 22 

6.1 Klimatanpassning ................................................................................................................. 22 

6.2 Värmlands kommuners risk- och sårbarhetsanalyser 2015-2018 ............................................ 23 

6.2.1 Intervjusvar från kommuner där RSA klimatanpassats ................................................. 25 

6.2.1.1 Framgångsfaktorer ................................................................................................. 25 

6.2.1.2 Önskemål ................................................................................................................ 26 

6.2.2 Intervjusvar från kommuner där RSA ej klimatanpassats ............................................. 27 

6.2.2.1 Framgångsfaktor ..................................................................................................... 27 

6.2.2.2 Barriärer ................................................................................................................. 28 

6.2.3 Efterföljdes guide vid upprättandet av RSA? .................................................................... 30 

6.2.3.1 Intervjusvar från kommuner där RSA klimatanpassats .............................................. 30 

6.2.3.2 Intervjusvar från kommuner där RSA ej klimatanpassats .......................................... 31 

6.3 Övrigt klimatanpassningsarbete i Värmlands kommuner .................................................... 31 

6.3.1 Arvika kommun ......................................................................................................... 31 

6.3.2 Eda kommun ............................................................................................................. 31 

6.3.3 Säffle kommun .......................................................................................................... 31 

6.3.4 Forshaga och Munkfors kommuner .......................................................................... 31 

6.3.5 Grums kommun ......................................................................................................... 31 

6.3.6 Hammarö kommun .................................................................................................... 31 

6.3.7 Karlstad kommun ...................................................................................................... 31 

6.3.8 Kil kommun ............................................................................................................... 32 

6.3.9 Kristinehamn kommun .............................................................................................. 32 

6.3.10 Årjäng kommun ....................................................................................................... 32 

6.3.11 Filipstad kommun .................................................................................................... 32 

6.3.12 Storfors kommun ..................................................................................................... 32 

7. Diskussion ................................................................................................................................. 34 

7.1 Identifierade framgångsfaktorer för klimatanpassning av RSA ............................................... 34 

7.1.1 Tidigare inträffad naturolycka ....................................................................................... 34 



 

 

 

7.1.2 Samverkan ..................................................................................................................... 34 

7.2 Identifierade barriärer för klimatanpassning av RSA .............................................................. 35 

7.2.2 Fastställa lokal påverkan ............................................................................................... 35 

7.2.3 Ej tidigare inträffad naturolycka ................................................................................... 36 

7.3 Efterföljdes guide vid upprättande av RSA eller finns en efterfråga på detta? ........................ 37 

7.4 Klimatanpassning arbetas med på olika sätt hos kommunerna ................................................ 38 

7.5 Önskemål för fortsatt utveckling av klimatanpassningsarbetet ................................................ 39 

7.6 Avslutande reflektion ............................................................................................................... 40 

7.7 Metoddiskussion ....................................................................................................................... 42 

8. Slutsats ....................................................................................................................................... 44 

8.1 Fortsatta studier ................................................................................................................ 44 

Referenslista .................................................................................................................................. 46 

Intervjuer .................................................................................................................................... 46 

Kommunkontakter ...................................................................................................................... 46 

Källmaterial ................................................................................................................................ 47 

Skriftliga källor .......................................................................................................................... 48 

Bilaga 1 .......................................................................................................................................... 53 

Muntlig information innan intervju ........................................................................................ 53 

Intervjufrågor ............................................................................................................................. 53 

Allmänna frågor ..................................................................................................................... 53 

Intervjufrågor där RSA inte klimatanpassats ......................................................................... 54 

Intervjufrågor där RSA har klimatanpassats .......................................................................... 55 

  



 

1 

 

1. Inledning 
Klimatförändringarna är ett faktum och vi märker redan idag dess konsekvenser. Konsekvenser 

som kommer att eskalera i både omfattning och intensitet. Skulle utsläppen av växthusgaser helt 

stoppas idag kan ändå inte den utveckling som påbörjats och de sårbarheter det resulterar i 

förhindras (IPCC 2014). 

Våra kommuner har ett stort ansvar att genomföra nödvändig identifiering och 

anpassningsplanering för framtidens klimat (SOU 2007:60 2007). Klimatanpassningen regleras 

inte via lag eller förordning, och har oftast inte heller ett naturligt forum på lokalnivå (Simonsson 

et al. 2011). Detta är därmed en svår och diffus uppgift, inte minst för de mindre kommunerna. 

Klimatanpassning rekommenderas genom vägledningar att bedrivas inom ramen för ordinarie 

verksamhet hos kommuner, länsstyrelser och andra aktörer (Mossberg S et al. 2011). 

För att minska samhällets sårbarhet kan den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) 

klimatanpassas (Mossberg S et al. 2011). Detta stämmer väl överens med syftet för RSA som 

innebär att samhällsviktiga verksamheter identifieras och en bedömning hur de kan påverkas 

negativt görs (SFS 2006:544 2006). Fördelen är att klimatanpassningsfrågan aktualiseras och blir 

en naturlig del av det kommunala riskhanteringsarbetet (Andersson et al. 2015).  

Även om inte formella krav finns för hur klimatanpassning ska integreras i RSA har behovet 

uttryckts från olika myndigheter. Exempelvis har förslag från Miljömålsberedningen (2014) 

presenterats, som innebär att MSB ska samråda med SMHI, Boverket, SGI och Sveriges geologiska 

undersökning, för att stödja kommunerna i att klimatanpassa sin RSA. 2013 fick länsstyrelserna i 

regeringsuppdrag att utarbeta en regional handlingsplan för klimatanpassning som ska utgöra länets 

vägledning i arbetet där målgruppen är länets kommuner och offentliga verksamheter (2014:27 

2014). Till stöd för kommunernas klimatanpassningsarbete har Värmlands länsstyrelse i två 

omgångar beställt sammanställningar från SMHI där Värmlands kommande klimatförändringar 

analyseras (Nylén et al. 2015; Persson et al. 2014). Sammanställning av länsstyrelserna i Sverige 

anger just den kommunala RSA som ett viktigt dokument att klimatanpassa för ökad förståelse och 

vidare arbete (Westlin et al. 2012). Klimat- och sårbarhetsutredningen poängterar i sin rapport att 

kommunerna i RSA särskilt bör rapportera om arbetet för minskad sårbarhet inför klimatets 

förändringar (SOU 2007:60 2007). I den senaste uppföljningen från regeringen om de fyra klimat- 

och energipolitiska målen, skrivs att en nationell strategi för klimatanpassning planerar att utarbetas 

(Skr. 2015/16:87 2016). 

Flertalet studier  finns som belyser barriärer för en lyckad integrering mellan intresseområdena 

riskhantering och klimatanpassning (Birkemann & von Teichman 2010; Lavell et al. 2012; Barros 

et al. 2014; Wamsler & Brink 2014), vilket även konstateras av Wamsler & Brink (2014). Några 

av de barriärer som identifierats är att i RSA används mestadels närtidsperspektivet, vilket skapar 

svårighet att koppla analysen till gradvisa klimatförändringar. Att fastställa lokala konsekvenser 

från klimatförändringarna anses svårt, även om den övergripande utvecklingen för kommande 30 

år är relativt säker (Mossberg S et al. 2013; Birkemann & von Teichman 2010). Begränsning av 

finansiella och ekonomiska resurser samt hinder kring samordning av de båda frågorna anses 

utgöra barriärer (Simonsson et al. 2011; Dannevig et al. 2012; Barros et al. 2014; IPCC 2014; 
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Andersson et al. 2015). Dessutom anses finansieringsstrukturen problematisk (Birkemann & von 

Teichman 2010; IPCC 2014; Andersson et al. 2015). Ytterligare exempel på svårighet med 

integreringen är att områdena ses som ansvar från olika statliga organisationer (Lavell et al. 2012). 

Ett av de viktigaste hindren som identifieras av Simonsen et al. (2011) är brist på samordning och 

oklar ansvarsfördelning. Slutligen kan exempel på barriärer för integration av ämnesområdena 

utgöras av ett behov att prioritera nuvarande akuta problem istället för att lägga resurser på 

anpassning inför framtida risker (Simonsson et al. 2011; Skr. 2015/16:87 2016). Större 

sammanställningar och studie av barriärer har även genomförts  (Birkemann & von Teichman 

2010; (Graninger et al. 2009). Rapporten utgiven av Andersson et al. (2015)  ger bland annat en 

översikt av barriärer som uppkommit hos  kommuner vid klimatanpassningsarbetet. Barriärerna 

har identifierats genom att samverka brett med exempelvis kommuner, myndigheter och forskare 

(Andersson et al. 2015). 

Däremot fokuserar desto färre studier på framgångsfaktorerna för en integrering mellan 

riskhantering och klimatanpassning. Ett behov av större förståelse finns för bland annat detaljer 

som formar anpassningsåtgärder och vad som möjliggör dem, både på lokal och regional nivå 

(Simonsson et al. 2011).  

Av Sveriges 290 kommuner är 210 av dem befolkade med mindre än 30 000 invånare (Mossberg 

S et al. 2013). I och med detta ämnar denna rapport undersöka vad som möjliggjort denna 

integrering hos ett urval Värmländska småkommuners RSA, upprättade år 2015. Förhoppningen 

är att resultatet ska underlätta för de kommuner som ännu inte har påbörjat eller är i uppstarten av 

en sådan implementering, samt bidra till utvecklingen av ett robustare samhälle. Dessutom bidrar 

denna studie till sammanslagningen av de två forskningsfälten barriärer och framgångsfaktorer 

inom klimatanpassning. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att analysera Värmländska kommuners RSA 2015-2018, samt intervjua 

representanter för detta arbete för att undersöka huruvida klimatanpassning integrerats eller ej. 

Till stöd används följande frågeställningar: 

 Har Värmlands kommuner integrerat klimatanpassning i sina RSA:er? 

- Vilka framgångsfaktorer kan identifieras för de småkommuner som påbörjat en 

integrering? 

- Vilka barriärer kan identifieras där integrering ej skett? 

- Efterföljdes någon guide vid upprättandet eller finns efterfrågan på en sådan? 
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2. Bakgrund 
2.1 Begreppsdefinition 
I denna studie kommer dessa betydelser för följande begrepp att användas, även om olika 

betydelser kan förekomma i annan litteratur. 

2.1.1 Anpassning 

Anpassning avser de justeringar som görs till faktiska eller förväntade konsekvenser från 

klimatförändringar  (Barros et al. 2014). Engelskans beteckning, adaption (anpassning), inkluderar 

även positiva möjligheter (Mossberg S et al. 2013). Att anpassa till klimatförändringar avser här 

anpassning kopplat till faktiska eller förväntade klimatförändringar och följande negativa effekter 

(Lavell et al. 2012). Att åtgärder vidtas för att samhället ska anpassas till klimatförändringar, både 

de som märks av redan idag och de som inte kan förhindras i framtiden (Klimatanpassningsportalen 

2015; Ivarsson et al. 2011).   

2.1.2 Risk 

Risk definieras som sannolikheten för att händelse ska inträffa i relation med de konsekvenser 

denna kan medföra (MSBFS 2015). I katastrofförebyggande litteratur beskrivs katastrofrisken som 

ett resultat av samverkan mellan klimatiska och icke-klimatiska hot samt sårbarhet. Risk påverkas 

därmed av både klimat- och samhällsförändring (Wamsler & Brink 2014). Risk i detta 

sammanhang avser något framåtsyftande och är därmed en möjlighet, men behöver inte 

förverkligas. Risk kan också avse positiva händelser (Olofsson & Öhman 2009) men i detta 

sammanhang är det de negativa som åsyftas. 

2.1.3 Samhällsviktig verksamhet 

En verksamhet bedöms som samhällsviktig om den uppfyller ett eller båda kriterierna: 

- Bortfall av verksamheten eller svår störning av densamma leder till att allvarlig kris 

inträffar i samhället. Detta kan antingen bero på verksamheten själv eller på motsvarande 

händelse i annan verksamhet (MSBFS 2015). 

- Vid inträffad samhällskris är verksamheten nödvändig eller av avsevärd betydelse för att 

minimera krisens negativa konsekvenser (MSBFS 2015). 

Åtgärder som behöver vidtas för säkerställande av kontinuitet och förmåga av samhällsviktig 

verksamhet syftar till att stärka resiliens och återhämtningsförmåga (MSB 2014). 

2.1.4 Sårbarhet 

Sårbarhet bedöms utifrån samhälle, egendom eller system och dess mottaglighet för negativa 

effekter av en händelse. Det kan bero på förhållanden eller egenskaper som skapar sårbarheten 

(Wisner et al. 2004; Wamsler & Brink 2014; MSBFS 2015). Det avser vilken benägenheten är att 

påverkas negativt samt hanterings- och återhämtningsförmåga (Wisner et al. 2004; Lavell et al. 

2012; Barros et al. 2014). Sårbarhet beskriver rådande förhållanden där hot inträffar eller riskerar 

inträffa (Wamsler & Brink 2014). Det kan syfta på en framtida sårbarhet, som inte enbart behöver 

vara relaterad till en olycka eller katastrofhändelse (Wisner et al. 2004). Beroende på om 

katastrofriskreducering eller anpassning till klimatförändringar avses, har begreppet sårbarhet olika 
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betydelse i litteraturen (Wamsler & Brink 2014). Se figur 1 för jämförelse mellan begreppen. I 

denna undersökning avser sårbarhet betydelsen för anpassning till förändrat klimat. 

Litteratur om 

katastrofrisker 
Risk = Katastrof ● Sårbarhet ● 

Kapaciteten att minska 

och anpassa till risk är 

inkluderad i variablerna 
katastrof och sårbarhet 

        

Litteratur om 

klimatanpassning 
Sårbarhet = Exponering ● Känslighet ● Anpassningskapacitet 

 

Figur 1. Visar på skillnaderna i begreppens betydelse beroende på om litteraturen avser katastrofriskreducerande 

åtgärder (överst), eller anpassning till klimatförändring (nederst). Dock har båda som gemensamt mål att minska både 

förekomst och effekt av klimatrelaterade katastrofer och tillhörande risk (Wamsler & Brink 2014). 

 

3. Klimatets förändring 
Den ökning av meteorologiska och hydrologiska katastrofer som skett de senaste 20 åren beror till 

största delen på klimatförändringar (Birkemann & von Teichman 2010). Att människan är en 

bidragande orsak till förändringarna är konstaterat (Barros et al. 2014) och är ett resultat av både 

felaktig och skev utveckling (Lavell et al. 2012). Förändringarna innebär dels att medelvärden för 

klimatvariabler, såsom temperatur, förändras men också att medelvärdenas förändring består under 

längre tid. Detta är två komponenter som medför att förekomsten av extremväder orsakad av en 

klimatvariabel kommer öka ytterligare i framtiden (Mossberg S et al. 2011; Mossberg S et al. 

2013). Dessutom kommer nya klimatrelaterade risker att skapas då  förändringarna orsakar 

samverkan och ändrad sannolikhet av olika effekter (Barros et al. 2014). Förändringar med följande 

extrema väderhändelser kommer ske oftare, dock med varierande omfattning och geografisk 

spridning där ekologiska, mänskliga och sociala system kommer att påverkas (Mossberg S et al. 

2013). Möjligheten att förutse och kommunicera en risks konsekvenser försvåras i och med dess 

variationer över tid och en enormt svår uppgift att göra sannolikhetsbedömningar på grund av 

spridning och lokal variation (Lavell et al. 2012).  

 

Även om klimatförändringarna bedöms medföra positiva förändringar, som längre skördeperioder, 

gäller inte detta överallt. En positiv förändring kan inte heller helt konstateras i och med att 

klimatförändringarna innebär en rad övriga omställningar som tillsammans medför en positiv eller 

negativ utveckling. Även om positiva effekter finns, är dessa lång färre än de negativa, och inte 

heller en generell utveckling av samhällets risker (Barros et al. 2014). Förändringarna som skett, 

och kommer att ske, medför risker som drabbar både mänskliga och naturliga system. Detta har 

märkts de senaste decennierna när världens alla kontinenter drabbats av alltifrån smältande 

glaciärer till förändrade skördar (Barros et al. 2014).  

 

Över hela världen utgör klimatförändringarna ett hot mot en hållbar stadsutveckling. Sverige är 

inget undantag utan kommer att drabbas, även i framtiden (Wamsler & Brink 2014). Oron för hur 

utvecklingen ska te sig är därför uppenbar och frågan är hur hantering ska ske (Birkemann & von 
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Teichman 2010). Av den anledningen krävs att metoder utvecklas för ökad motståndskraft 

(Wamsler & Brink 2014). 

 

3.1 Samhällets sårbarhet 
De förväntade riskerna som klimatförändringarna innebär kan på olika sätt påverka samhället med 

sina sektorer och samhällsviktiga verksamheter (2014:27 2014). Klimatförändringarna kan ses som 

en ny riskfaktor då det nuvarande klimatet utgör hot i vissa avseenden, och det framtida klimatet 

kan därmed  ses som ett hot mot samhällssäkerheten (Mossberg S et al. 2013). Konsekvenserna av 

framtida klimatförändringar beror inte bara på klimatet, utan även på samhällets konstruktion och 

sårbarhet samt en samverkan av sociala processer såsom ekonomiska skillnader (Barros et al. 2014; 

Andersson et al. 2015; Klimatanpassningsportalen 2016). Det innebär att åtgärder som införs på 

både kort och lång tid, både i form av anpassnings- och utsläppsbegränsning, kommer avgöra hur 

riskerna utvecklas av det förändrade klimatet (Barros et al. 2014). 

 

3.2 Förväntade klimatförändringar och historiska händelser som inträffat i Värmlands län 
Värmlands klimat påverkas av att det är ett inlandslandskap med höjdskillnader samt är beläget vid 

Vänern (Persson et al. 2014). Enligt prognoser bedöms Vänern bli en av de största 

översvämningsriskerna i västra Sverige till följd av ökad nederbörd (Ivarsson et al. 2011). Den 

extrema nederbörden förväntas öka med 20-30% där nuvarande tioårsregn istället beräknas 

återkomma vart femte år (Persson et al. 2014). 

 

Länets avlånga utformning och geografiska variationer innebär lokala avvikelser i den framtida 

klimatutvecklingen. Till exempel förväntas antalet sammanhängande dygn per år med 

dygnsmedeltemperatur över 20 °C öka från dagens medeltal om två stycken, öka till mellan nio 

och 14 dagar varierat över länet. Säsongen för brandrisk beräknas öka med  elva till 40 dagar, 

varierat över länet (Persson et al. 2014). 

 

Värmland kan vänta en rad negativa förändringar till följd av det förändrade klimatet. Den ökade 

nederbördsmängden kommer innebära problem för länets 30 000 kilometer väg där kraftiga regn 

och höga flöden riskerar översvämma eller spola bort vägar, vägbanker och broar. Ökad risk för 

stormfällning föreligger efter försvagad mark från ökad nederbörd, vilket innebär utsatthet för 

luftburna ledningar som kan orsaka störningar i data-och telekommunikation. De cirka 1000 

dammar som finns i Värmland kommer utstå högre belastning till följd av ökad avrinning och 

nederbörd. För järnvägar kan ökad temperatur innebära solkurvor på rälsen. Värmeböljor riskerar 

orsaka fler dödsfall, framför allt bland de mer sårbara såsom äldre och småbarn (2014:27 2014). 

 

3.2.1 Klimatrelaterade konsekvenser som drabbat Värmland sedan år 2000 
Vid sökningar om vilka negativa klimatrelaterade händelser som inträffat i Värmland sedan år 2000 

är det uteslutande vattenrelaterade händelser som inträffat.  
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3.2.1.4 Långvarig nederbörd år 2000 

Hösten år 2000 var ovanligt regnrik från oktober fram till mitten av december. I Arvika 

registrerades 65% av normal årsnederbörd under månaderna oktober och november. I Byälvens 

avrinningsområde registrerades regnmängder överstigande 250 % av de normala. Vattnet fortsatte 

stiga under hösten och vintern med omfattande konsekvenser och enorma insatser för att hålla 

tillbaka vattnet. Översvämningen i Arvika beskrivs som den största översvämningen i Sverige 

under modern tid (Blumenthal et al. 2010). 

Även i Säffle kommun steg vattnet till följd av nederbörden, där främst vägar och kommunala 

fritidsanläggningar drabbades. Nederbördsmängderna i tillrinningsområdena under hösten år 2000 

medförde även att Vänerns vattennivå steg. Under nästan sex månader låg nivån över 

dämningsgränsen vilket orsakade översvämningsproblem längs med kusterna för bland annat 

Kristinehamns kommun (Blumenthal 2010).  

Också Karlstad och Hammarö kommun drabbades, om än långt ifrån lika allvarligt som i Arvika. 

I Hammarö skadades framför allt badplatser, bryggor och hamnar, men även ett mindre antal 

bostäder och vägar. Cirka 5 kilometer grusvallar byggdes i Karlstad för att hålla undan vattnet, där 

bland annat viktiga vägar vid Centralsjukhuset och ambulansstationen hotades (Blumenthal 2010).  

3.2.1.5 Skyfall år 2006 

25 augusti 2006 inträffade ett skyfall över Skoghall på Hammarö, som enligt SMHI bedömdes som 

ett 75-årsregn. Översvämning drabbade bland annat ett 80-tal fastigheter och dag- och 

avloppssystemet överbelastades (Naturolycksdatabasen 2010). 

3.2.1.6 Skyfall år 2014 

Natt mellan 20 och 21 augusti 2014 föll stora mängder regn i Kristinehamnsområdet på bara några 

timmar där förloppet skedde mycket snabbt och ingen varning utfärdades (MSB 2015). I vattendrag 

steg vattnet och dammar översvämmades, vilket ledde till att både E18 och järnvägen stängdes av 

samt att delar av staden översvämmades (SMHI 2015). 

 

4. Klimatanpassning 
17 globala mål är satta fram till år 2030 för att skapa en global hållbar utveckling. Mål nummer 13 

avser bland annat stärkt motståndskraft och ökad anpassning för naturkatastrofer och 

klimatrelaterade faror (UNDP 2016). En internationell medvetenhet finns om aktualiteten i frågan 

som lyftes ordentligt när tredje upplagan från IPCC publicerades och visade på anpassningsbehovet 

(Birkemann & von Teichman 2010). Anpassning till klimatförändring anses vara en av de 

viktigaste frågorna och största utmaningarna för att lyckas utveckla säkra och motståndskraftiga 

samhällen (EFDRR 2015).  

Att hantera de negativa samhällsföljder som klimatförändringarna innebär kan göras genom 

minskade utsläpp av växthusgaser (Mossberg S et al. 2011). Sker begränsning av utsläpp kan 

anpassningstiden förlängas och omfattningen minskas (Barros et al. 2014; Lavell et al. 2012). Men 

att endast fokusera på utsläppsminskningar räcker inte för att skydda samhället, en anpassning 

måste till (Ivarsson et al. 2011; Lavell et al. 2012; Mossberg S et al. 2013; Barros et al. 2014; 
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Andersson et al. 2015; Nalau et al. 2015). Detta då förändringarna inte helt kan stoppas, även om 

enorma insatser för att minska utsläppen görs (Ivarsson et al. 2011; Lavell et al. 2012). De stora 

frågorna här är i vilken omfattning klimatet förändras, och under vilket tidsperspektiv (Andersson 

et al. 2015; Barros et al. 2014). Det förändrade klimatet och extrema väderhändelser som inte kan 

hanteras med nuvarande förmåga kommer öka och innebär att hanteringsförmågan måste växa 

genom anpassning (Mossberg S et al. 2011; Mossberg S et al. 2013). Anpassningsarbetet kräver 

dock en ökad förståelse för problemet (Andersson et al. 2015) samt att det ska ses som en konstant 

pågående process som aldrig blir riktigt färdigt (Hjerpe et al. 2014). Just därför krävs att 

planeringsarbetet påbörjas, även om riskerna och sårbarheterna kanske ligger långt fram (Mossberg 

S et al. 2011). 

”Klimatanpassning handlar till stor del om god planering och genomtänkt 

förvaltning – om att tänka i tid” (2014:27 2014 s. 14). 

Även om svårigheter finns för arbetet med klimatanpassning, exempelvis bedömningar som måste 

göras, är detta inte ett skäl att bortse från dess nödvändighet (Graninger et al. 2009). Tas inte hänsyn 

redan nu till kommande förutsättningar kan situationer skapas som är svåra att i efterhand rätta till 

(Klimatanpassningsportalen 2016). Att tänka efter före, istället för att hantera händelser när de 

inträffar, är både kostnadseffektivt och skapar utrymme för handlingsfrihet (Graninger et al. 2009). 

För nuvarande klimat finns pågående och planerade åtgärder, men för det framtida klimatet är 

åtgärderna färre och mer i en uppstartfas (Klimatanpassningsportalen 2016). 

Kostnadseffektiviteteten uppnås i och med att klimatförändringarnas negativa effekter medför stora 

samhällskostnader, men genom att verkställa åtgärder redan idag kan kostnader förhindras 

(Graninger et al. 2009; Mossberg S et al. 2013; Andersson et al. 2015).  

 

Vid jämförelse med andra länder är de nordiska i framkant ifråga om anpassningskapacitet, men 

efter att Sverige drabbats av flertalet naturolyckor de senaste åren visas på behovet av utökade 

insatser (Graninger et al. 2009). En preliminär bedömning av Sveriges klimatanpassningsarbete 

genomfördes av EU år 2015 som visade på goda framsteg för bland annat riskbedömning, 

klimatförändringar och dess sårbarheter, involverande av intressenter samt att integrera 

klimatförändringar i samhällsplaneringen (Skr. 2015/16:87 2016). 

 

Ett stort behov finns att integrera klimatanpassning i olika sektorer, men en anledning till 

svårigheter att styra klimatanpassningsarbetet anges vara den svenska förvaltningsmodellen och 

sektorsansvaret (Andersson et al. 2015). Klimatanpassningsarbetet i Sverige är fördelat på ett flertal 

myndigheter utan övergripande ansvar (Mossberg S et al. 2011; 2014:27 2014; Andersson et al. 

2015). På regional nivå samordnar däremot länsstyrelsen anpassningsarbetet (Mossberg S et al. 

2011; Länsstyrelsen Värmland a), medan det yttersta ansvaret för verksamheterna och 

genomförande av åtgärder vilar på kommunerna och deras självstyre (MSB 2011). 
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4.1 Nationellt klimatanpassningsarbete 
En överensstämmelse mellan Klimat- och sårbarhetsutredningens resultat och 

klimatpropositionens är att ingen naturlig myndighet finns att ansvara för samordning och 

uppföljning av anpassningsarbetet (SOU 2007:60 2007; 2008/09:162). I och med detta beslutade 

regeringen att klimatanpassningsansvaret fördelas på berörda myndigheter och deras respektive 

ansvarsområden (2008/09:162; Mossberg S et al. 2011; 2014:27 2014; Andersson et al. 2015). 

Myndigheterna har sina specifika ansvarsområden, men under ingen av dem passar egentligen 

klimatanpassning naturligt in (Simonsson et al. 2011). Bland andra har Boverket, SMHI och MSB 

inom sina ansvarsområden att stötta samhällets aktörer med deras klimatanpassningsarbete (Skr. 

2015/16:87 2016). 

 

4.1.1 Nationell klimatanpassningsstrategi 
Diskussionerna går isär huruvida en nationell klimatanpassningsstrategi finns i Sverige. Medan 

vissa anser att Klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007 är det dokument som är vägledande 

för klimatanpassningsarbetet, är det formellt däremot (även i EU:s redovisningar) kapitel 9 i 

propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik från 2008. Dock säger en granskning av 

OECD att även om propositionen tar upp strategiska överväganden och åtgärder, saknar Sverige 

en övergripande strategi som behandlar området (Andersson et al. 2015). Vilket även Boverket och 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller med om (Skr. 2015/16:87 2016). 

EU uppmanar sina medlemsländer i den gemensamma klimatanpassningsstrategin att införa 

nationella klimatanpassningsstrategier (Skr. 2015/16:87 2016). En efterfråga av nationell strategi 

finns också från lokalt och regionalt håll då avsaknaden bland annat innebär att Sveriges kommuner 

saknar vägledning i klimatanpassningsarbetet (Hjerpe et al. 2014; Wamsler & Brink 2014; 

Andersson et al. 2015). Till exempel kan intressekonflikter uppstå mellan lagstiftning vid 

strandnära byggande och klimatanpassningsåtgärder (Andersson et al. 2015), en aspekt som redan 

lyftes i Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60 2007). 

I propositionen från 2008 föreslogs fyra klimat- och energipolitiska mål till år 2020 (de fyra målen 

avser inte klimatanpassning utan bland annat minskade utsläpp). Samtidigt beslutades att en 

kontrollstation skulle genomföras år 2015 för att analysera arbetets utveckling, samt följa upp 

klimatanpassningsarbetet. Regeringen skriver i sin kontrollstation att en nationell strategi för 

klimatanpassning planerar att utarbetas för att bland annat stärka samordningen. Det poängteras att 

åtgärder måste införas för anpassning av samhället, på både kort och lång sikt (Skr. 2015/16:87 

2016). Dock nämns inte när denna strategi ska vara färdigställd. 

 

Figur 2. Illustration hur Sveriges nationella klimatanpassningsarbete styrs (Andersson et al. 2015, s. 69). 

Klimat- och 
sårbarhetsutredningen 

SOU 2007:60

En sammanhållen 
klimat- och energipolitik 

prop 2008/09:162

Regeringens uppdrag till 
myndigheterna
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4.2 Regionalt klimatanpassningsarbete 
Länsstyrelsens uppdrag sedan 2009 är att samordna klimatanpassningsarbetet på regional nivå 

(Mossberg S et al. 2011; Länsstyrelsen Värmland a). Detta kom till efter klimat- och 

sårbarhetsutredningens rapport där ett förslag var att länsstyrelserna skulle ha ansvar på både lokal 

och regional nivå för samordning och rapportering om klimatanpassningsutvecklingen i länet  

(SOU 2007:60 2007; Simonsson et al. 2011). Ett förslag som regeringens bedömning i 

Klimatpropositionen inföll i (Prop. 2008/09:162 2009; Andersson et al. 2015).  

Länsstyrelsen beskriver klimatanpassning som ett sätt att förbereda samhället för ett förändrat 

klimat, där risker hanteras och möjligheter tas tillvara. Både verkliga och förväntade effekter av 

klimatets förändring ska anpassas för och därmed skapas ett bättre rustat samhälle (Länsstyrelsen 

Värmland b). Se figur 3 för illustration hur klimatanpassning och krishantering kan relatera till 

varandra. 

 

Figur 3. Klimatanpassning är ett komplement till att minska utsläppen och medför att krishanteringsbehovet minskar 

genom att anpassa samhället (Länsstyrelsen Värmland a). 

Den verksamhet som länsstyrelsen bedriver omfattar frågor där klimatanpassning är aktuellt, 

exempelvis regional utveckling, hållbar samhällsplanering och krishantering i fredstid. En allt 

större del av arbetet handlar om klimatanpassning och klimatrelaterade planfrågor (Prop. 

2008/09:162 2009; Westlin et al. 2012). Varje år utformas en regional RSA där bland annat 

koppling till klimatförändringarna görs (2014:27 2014). Länsstyrelsen har utökat de tvärsektoriella 

insatserna genom att integrera anpassning vid granskning av kommunernas detalj-och 

översiktsplaner samt RSA (Skr. 2015/16:87 2016). 

Sveriges länsstyrelser har tillgängliggjort sammanställningar om ett förändrat klimats risker och 

konsekvenser, åtgärder och verktyg för sina respektive län (Skr. 2015/16:87 2016). Värmlands 

länsstyrelse har gett ut en rad rapporter som stöd till kommunerna att genomföra 

klimatanpassningsåtgärder (Ivarsson et al. 2011; Persson et al. 2014; Nylén et al. 2015). 

 

4.3 Lokalt klimatanpassningsarbete 
Klimatpolitiska initiativ sker till stor del på global och nationell nivå inom exempelvis EU 

(Mossberg S et al. 2013). Det är numera allmänt känt att sårbarheter utvecklas och åtgärder införs 

för anpassning på den lokala nivån (Dannevig et al. 2012; Mossberg S et al. 2013; Barros et al. 
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2014; Nalau et al. 2015). Därmed sker en snabb ansvarsskiftning från det globala perspektivet till 

det lokala (Nalau et al. 2015). Ett stort ansvar att genomföra anpassningsåtgärder vilar därför på 

kommunerna (Holgersson et al. 2007; Glaas et al. 2010; Mossberg S et al. 2011; Westlin et al. 

2012; 2014:27 2014; Nalau et al. 2015). Inte minst på våra mindre kommuner som är 

överrepresenterade i Sverige, av 290 kommuner är 210 av dem befolkade med mindre än 30 000 

invånare (Mossberg S et al. 2013) 

 

Ansvarsprincipen och verksamhetsansvaret utgör grund för kommunernas ansvar, vilket innebär 

att samhällsviktiga uppgifter och verksamheter även ska fungera vid extraordinär händelse (MSB 

2011). Ytterst ansvar för att personer som vistas i kommunen får behövt stöd, vilar på just 

kommunen (SOU 2007:60 2007; Nalau et al. 2015). Detta kräver att det finns förutsättningar och 

vilja att uppfylla detta stora krav (Nalau et al. 2015). 

Arbetet med klimatförändringarna blev en större del av den kommunala politiken under 1997 

genom Kyotoprotokollet (Wamsler & Brink 2014). Den internationella överenskommelsen avser 

bland annat minskade utsläpp av växthusgaser för i-länderna (Naturvårdsverket 2015). 

Medvetenheten och kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar samhällssektorerna har även 

ökat sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen publicerades år 2007 (Skr. 2015/16:87 2016). Först 

på senare tid har kommuner i Sverige börjat genomföra förändringar för att utveckla 

anpassningsstrategier och anpassningsåtgärder avseende klimatförändringarna (Wamsler & Brink 

2014). Trots kommunernas ansvar kan de anses relativt oförberedda att genomföra 

anpassningsåtgärder (Mossberg S et al. 2013). Förutsättningarna bland kommunerna varierar, 

vilket medför att vissa förblivit inaktiva medan andra satsar stort och blir föregångsexempel 

(Wamsler & Brink 2014). 

Hur kommunerna valt att arbeta skiljer sig (Andersson et al. 2015). Alla kommuner ska varje 

mandatperiod fastställa en RSA (SFS 2006:544 2006). Att integrera klimatanpassning här är ett 

sätt att arbeta med det på kommunal nivå och motiveras av att det redan finns en genomarbetad 

process att följa (Mossberg S et al. 2013). Att klimatanpassa RSA är ett sätt att skapa ökad 

förståelse hur klimatförändringar kan påverka en verksamhet, samt utgör ett viktigt underlag för 

det vidare arbetet med klimatanpassning i fysisk planering (Westlin et al. 2012). Enligt plan- och 

bygglagen ska klimatförändringarna beaktas i denna planering (Graninger et al. 2009). 

4.3.1 Risk-och sårbarhetsanalys 

Alla kommuner ska vart fjärde år upprätta en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Syftet med denna 

är att öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare om sårbarheter, risker och hot inom 

kommunens geografiska område. Verksamheter som framförallt ska analyseras är de 

samhällsviktiga (Andersson et al. 2015). Extraordinära händelser som kan inträffa inom 

ansvarsområde och verksamhet ska identifieras och en bedömning göras hur verksamheterna kan 

påverkas. Varje mandatperiod fastställs en plan för hantering av identifierade händelser och 

sårbarheter (SFS 2006:544 2006). 

RSA måste därmed uppfylla både egennytta för analyserad organisation, samt kunna ge samhällets 

samlade riskbild. På så sätt skapas ett välgrundat beslutsunderlag för krisberedskapsarbete och 

samhällsplanering. Hur arbetet med RSA läggs upp kan anpassas beroende på aktuellt behov och 
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förutsättningar, vilket kan variera stort mellan kommunerna beroende på storlek, läge, 

verksamhetstyper, sårbarheter och potentiella risker (MSB 2011). 

Hur RSA ska upprättas och vilket innehåll som ska inkluderas regleras via föreskrift utgiven av 

MSB (SFS 2006:637 2006). Föreskriften innehåller även allmänna råd, varav ett avser 

riskidentifieringen där riskkällor, risker och hot som exempelvis naturolyckor, bör inkluderas 

(MSBFS 2015). 

MSB har också gett ut en vägledning för kommunernas arbete med RSA. I den ges exempel på 

områden att beakta i analysen, exempelvis nämns naturolyckorna storm och översvämning. Vid 

beskrivning hur analysscenarier kan upprättas ges väderförändringar och tidsperspektiv som 

exempel för utformning (MSB 2011). I övrigt nämns ingenting avseende klimatanpassning.  

Dessutom finns en vägledning utgiven av MSB som stöd för skydd av samhällsviktig verksamhet 

och för att underlätta arbetet med RSA (MSB 2014). Inte heller denna behandlar 

klimatanpassningsaspekten. 

4.3.1.1 Integrera klimatanpassning i RSA  

Sammanställning av flertal studier gjord av Mossberg S et al. (2013) visade att möjligheter finns 

till integrerad klimatanpassning i RSA, men att det är svårt att fånga klimatanpassningens alla 

aspekter. Den motiverar ändå infallsvinkeln med att använda en befintlig process i och med att 

”hjulet redan är uppfunnet”. Dessutom riskerar åtgärder som införs utan att ha analyserats 

tillsammans med hot istället orsaka nya sårbarheter. Vidare har undersökningar visat att 

genomförda klimatanpassningsåtgärder mestadels skett genom utveckling av andra åtgärder, och 

inte som ensam åtgärd (Mossberg S et al. 2013).  

Då klimatförändringarna innebär geografiska skillnader kan RSA användas för att identifiera 

relevanta extraordinära händelser samt åtgärder för minskad sårbarhet av framtida extrem 

väderhändelse för varje kommuns geografiska område (Mossberg S et al. 2011). I och med RSA:s 

syfte, kan denna användas för att integrera klimatanpassningsfrågorna (Andersson et al. 2015). En 

klimatanpassad RSA kan skapa ökad förståelse för hur klimatförändringar kan komma att påverka 

olika verksamheter (Westlin et al. 2012).  

Klimat- och sårbarhetsutredningen poängterar i rapporten att kommunerna i sin RSA särskilt bör 

rapportera om arbetet för minskad sårbarhet inför klimatets förändringar (SOU 2007:60 2007). 

Dessutom har förslag utkommit från Miljömålsberedningen att MSB ska samråda med SMHI, 

Boverket, SGI och Sveriges geologiska undersökning för att ge stöd till kommunerna för 

klimatanpassning av RSA. Stödet ska bestå av metoder för analys av risker och sårbarheter 

orsakade av klimatförändringar. Dock skrivs även att detta inte är tillräckligt utan klimatanpassning 

måste även integreras i den fysiska planeringen. Ett andra förslag var därmed att Boverket i samråd 

med SMHI och MSB upprättar en vägledning i hur klimatanpassad RSA kan integreras i fysisk 

planering (Miljömålsberedningen 2014:50 2014). I föreskriften (MSBFS 2015) till det lagstadgade 

arbetet med kommuners RSA står även att i den mån det är möjligt ska arbetet med RSA integreras 

och samordnas med riskanalysarbete enligt övrig lagstiftning.  

En fördel med integrering av klimatanpassning i RSA är att den är återkommande vart fjärde år, 

obligatorisk och har ett övergripande perspektiv där verksamheter och förvaltningar inkluderas 
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(Mossberg S et al. 2013). På så sätt stöds det horisontella arbetssättet som är nödvändigt för 

klimatanpassningens säkerställande (Mossberg S et al. 2013; Andersson et al. 2015). Hur RSA 

används i kommunerna skiljs åt, men positivt är ändå att den är obligatorisk (Mossberg S et al. 

2013). Vid upprättande av RSA använder sig flera kommuner av representanter för de olika 

kommunala verksamheterna som innehar kunskap om sin respektive verksamhet, dess sårbarheter, 

hur klimat och väderhändelser påverkar samt eventuella historiska händelser. På så sätt kan lokala 

representanter och beslutsfattare involveras i klimatanpassningsarbetet via RSA (Mossberg S et al. 

2011). Att integrera klimatanpassningsåtgärder med riskhantering innebär också effektivisering av 

både ekonomisk och mänsklig resurs (Mossberg S et al. 2013; Andersson et al. 2015). 

Det föreligger även barriärer för sammanslagning av klimatanpassning och RSA. Svårigheter finns 

i att integrera den gradvisa klimatförändringen i och med att fokus i RSA är extraordinära händelser 

som i regel inträffar snabbt och oväntat. Dock har undersökningar visat på att det ändå är möjligt 

(Mossberg S et al. 2013). 

En annan svårighet är tidsperspektivet. I RSA används i stort enbart närtidsperspektivet, trots att 

detta inte är ett krav. Tidsspannet är normalt två till fyra år och analyserade händelser antas kunna 

inträffa i närtid och i dagens samhälle (Mossberg S et al. 2013). Ur klimatanpassningsperspektivet 

sett är det fördelaktigt att istället se längre fram i tiden, kanske 20-50 år, för att fånga 

förändringarna. En aspekt som motiverar att fokusera på nuvarande klimat och extrema 

väderhändelser vid analys, är att det är en lämplig utgångspunkt för att på lång sikt minska 

sårbarheter (Mossberg S et al. 2011). Dock kan den motsatta effekten uppnås där kortsiktig 

anpassning orsakar framtida sårbarheter. Exempel är att skyddsåtgärder anpassade för dagens 

klimat kan skapa sårbara områden i framtiden (Mossberg S et al. 2013). 

4.3.2 Fysisk planering 

Från nationellt håll ses den fysiska planeringen som ett av de viktigaste områdena för anpassning 

och minskad sårbarhet (Hjerpe et al. 2014). Enligt plan- och bygglagen och planmonopolet är det 

upp till kommunerna att avgöra planläggning för områden och hur områden ska användas, vilket 

regleras via bygglov, detaljplan och översiktsplan (Andersson et al. 2015). I lagen definieras 

dessutom vikten att beakta klimatförändringarna i planering (Graninger et al. 2009). En 

samhällssektor som särskilt påverkas av klimatförändringarna är där beslut om långsiktiga 

konsekvenser fattas, exempelvis planering av samhällets infrastruktur och fysisk planering 

(2014:27 2014; Klimatanpassningsportalen 2016). För att skapa det robusta samhälle som krävs 

enligt de förutsättningar vi står inför, måste fysisk planering och krisberedskap ses i ett 

helhetsperspektiv (Skr. 2015/16:87 2016). 

Sammanställning av regionala handlingsplaner utförd 2013 visade att det konkreta 

klimatanpassningsarbetet främst sker i fysisk planering, då lösningen på sårbarheten är teknisk 

istället för att ses som ett socialt fenomen (Glaas et al. 2010). En fördel med detta är att det i fysisk 

planering är lättare att ta hänsyn till gradvisa klimatförändringar istället för i RSA (Mossberg S et 

al. 2013). Dessutom är det lättare att integrera klimatanpassning i nyplanering än i befintlig 

bebyggelse (Glaas et al. 2010; Andersson et al. 2015; Skr. 2015/16:87 2016). Ytterligare en positiv 

aspekt på detta arbetssätt är att klimatanpassning ska införlivas i hela verksamheten och inte utgöra 

en separat del (Hjerpe et al. 2014). 
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4.3.3 Framgångsfaktorer för klimatanpassning på lokal nivå 
I och med att få studier jämfört det lokala klimatanpassningsarbetet, samt att olika utgångspunkter 

valts, är det svårt att identifiera generella framgångsfaktorer (Glaas et al. 2010).  

Olika strategier finns hos kommunerna för att driva på integreringen av anpassning, exempelvis 

kartläggning av riskområden och seminarier för ökad medvetenhet (Wamsler & Brink 2014). För 

att effektivisera arbetet att ta med klimatanpassning i kommunernas arbete bör intressenter och 

beslutsfattare tidigt och kontinuerligt involveras i dessa processer. Det är även viktigt att risker och 

sårbarheter analyseras på flera nivåer så att lokalkunskap tas tillvara, såsom historiska händelser 

(Mossberg S et al. 2013). 

För att uppnå framgång med anpassningsarbetet är av vikt att intresse och stöd finns från politisk 

ledning, att arbeta tvärsektoriellt är nödvändigt i och med mängden områden som berörs (Barros et 

al. 2014). Det horisontella samarbetet mellan de olika institutionerna och dess ansvarsfrågor i 

kommunen, samt för det övergripande lokala klimatanpassningsarbetet, behöver i många fall 

utökas för att hantera de två ansvarsområdena (Mossberg S et al. 2013). I och med 

klimatanpassningsfrågans komplexitet krävs att många olika kompetenser samverkar för att kunna 

besluta om nödvändiga insatser och åtgärder (Westlin et al. 2012). Det underlättar om styrgrupp 

med övergripande ansvar finns samt att samverkan inom organisation och mot berörda myndigheter 

är väl fungerande (Westlin et al. 2012).  

Exempel på samverkan kan fås av genomförd metaanalys där flertalet svenska kommuner (bland 

annat Arvika, Göteborg och Ystad) undersöktes för att utreda anpassningsstrategier och ett 

organisatoriskt lärande i kommuner. Den visade bland annat att den vanligaste integreringsstrategin 

för anpassning till klimatet är organisationsutveckling. Detta skedde via speciella arbetsgrupper, 

förändringar i anställdas ansvar eller ny tillämpning av befintliga planeringsverktyg. För intern 

organisationsutveckling var vanligaste strategin deltagandet i och skapandet av olika nätverk. Även 

samverkan med grannkommuner och samarbeten med privata aktörer är ett arbetssätt (Wamsler & 

Brink 2014).  

Studie har visat att flertalet förmodade risker format lokal, regional och institutionell 

anpassningsförmåga (Simonsson et al. 2011). Hur individer hanterar risk eller kris beror på dess 

erfarenheter och liknande (Lavell et al. 2012). Lokalt klimatanpassningsarbete bygger till stor del 

på redan inträffade händelser (Dannevig et al. 2012; 2014:27 2014). Att lära av tidigare händelser 

är av stor vikt för att stärka samhället (Blumenthal et al. 2010). 

 

4.3.4 Barriärer för klimatanpassning på lokal nivå 
Jämfört med andra länder i Europa är den regionala nivån, politiskt sett, svag i Sverige. 

Begränsningarna i det regionala beslutsfattandet har pekats ut som särskilt intressant och vara av 

oro angående miljöproblem som den regionala nivån ska hjälpa till att lösa och samordna 

(Simonsson et al. 2011). Dock är behov av klimatanpassningsåtgärder varierande mellan olika 

lokala områden. Att endast identifiera några regionala problem som viktigare än andra, och satsa 

resurser på dem, riskerar att viktiga lokala problem förbises (Andersson et al. 2015). 
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Motsats till drivande strategier kan ske genom att anpassningsåtgärder medvetet fördröjs för att 

först se vad andra kommuner gör eller vänta in nationella myndigheters riktlinjer (Wamsler & 

Brink 2014). Barriärer som identifierats som gemensamma för integrering på lokal nivå är till 

exempel korttidstänkandet då politiska mandatperioder sträcker sig över endast fyra år, vilket 

innebär att risker och klimatförändringar i närtid prioriteras (Simonsson et al. 2011). Istället för att 

fokusera på framtida, möjliga risker riktas insatser mot redan kända (Skr. 2015/16:87 2016). 

Anledningen kan vara underlättandet till politisk motivering, eller ovilja att ta ansvar för 

impopulära beslut (Wamsler & Brink 2014). Om inte lagkrav finns anger mindre kommunerna att 

andra frågor prioriteras (Dannevig et al. 2012). Trots insikter om anpassningsbehovet uppstår 

intressekonflikter, ett exempel kan hämtas från studie där Stockholm och Göteborg visade att frågor 

som ekonomisk tillväxt får större utrymme än miljöfrågor (Simonsson et al. 2011). 

Ytterligare barriär är komplexitet att slå ihop två, ibland konkurrerande, intresseområden 

(Birkemann & von Teichman 2010; Lavell et al. 2012; Barros et al. 2014; Wamsler & Brink 2014). 

Olika terminologi används inom riskhantering och klimatanpassning, samt att de kan ses som 

ansvar från olika statliga organisationer (Lavell et al. 2012). Det finns en begränsning av mänskliga 

och finansiella resurser inom förvaltningarna vilket hindrar en sammanslagning (Simonsson et al. 

2011; Dannevig et al. 2012; Barros et al. 2014; IPCC 2014; Andersson et al. 2015). 

Finansieringsstrukturen är problematisk att lösa och dessutom finns okunskap hur prioriteringar 

ska göras (Birkemann & von Teichman 2010; IPCC 2014; Andersson et al. 2015). Kommunernas 

storlek har en betydelse, då större kommuner i regel har bättre resurstillgång, men å andra sidan är 

hanteringen mer omfattande (Dannevig et al. 2012). I en mindre kommun kan det vara lättare att 

införa anpassningar i och med kortare och färre beslutsvägar (Graninger et al. 2009). Trots att 

många kommuner saknar resurser och kunskap för klimatanpassningsarbete, är det aldrig den 

utgångspunkten som diskuteras vid dessa debatter, istället utgås från det motsatta (Nalau et al. 

2015). 

Vad som konstateras enligt Simonsen et al. (2011) är att ett av de viktigaste hindren för effektiv 

klimatanpassning i Sveriges kommuner är brist på samordning och samarbete. Oklar fördelning av 

ansvarsområden då anpassningsåtgärder oftast kräver samverkande mellan berörda inom olika 

samhällsnivåer (Simonsson et al. 2011). En annan viktig aspekt är att samarbete inte sträcker sig 

längre än till informationsöverföring (Wamsler & Brink 2014). Klimat- och sårbarhetsutredningen 

bedömer i sin rapport att samverkan mellan kommunernas olika verksamheter bör förbättras då 

klimatförändringarna kommer öka detta krav (SOU 2007:60 2007). 

Då kommunerna har en central roll för anpassningsåtgärdernas införande krävs tillgång till relevant 

information om klimatförändringarna (SOU 2007:60 2007; Prop. 2008/09:162 2009). Den 

övergripande klimatutvecklingen för kommande 30 år är relativt säker, men desto större svårighet 

är att fastställa lokala konsekvenser, vilket försvårar planeringen (Mossberg S et al. 2013; 

Birkemann & von Teichman 2010). Vanligt förekommande är brister i planerings- och 

kunskapsunderlag som kommunerna ska använda sig av vid planering av översikts- och 

detaljplanering, vilket förhindrar att hänsyn till naturolyckor i dagens eller framtidens klimat tas 

(SOU 2007:60 2007). Stöttning behövs till de tjänstemän som behandlar stora och spretiga 

ansvarsområden då de inte kan bli experter inom allt. En stor utmaning, där behov av vägledning 

finns, är rörande hur träning kan ske i att fatta beslut på föränderliga och osäkra underlag 
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(Andersson et al. 2015). I och med att osäkerhet finns vid framtidsscenarierna handlar framtida 

klimatanpassning om beslutsfattande under osäkra förhållanden (Klimatanpassningsportalen 

2016). 

Den uppföljning som gjorts efter Klimat- och sårbarhetsutredningen har remitterats till 134 

instanser, där en majoritet instämmer i identifierade barriärerna för klimatanpassning. En av de 

viktigaste punkterna som lyfts är att för att finna en väg med integrering av klimatanpassning måste 

nationella strategier och mål kopplas till olika sektorer i och med den oklara ansvarsfördelningen 

mellan kommunal, regional och nationell nivå (Skr. 2015/16:87 2016). 

 

4.3.5 Arbetsguide för integrering av klimatanpassning på lokal nivå 
2009 uppgav flera kommuner att de saknade verktygen för klimatanpassningsarbetet. Sedan dess 

har utbudet markant förbättrats (Hjerpe et al. 2014). Undersökning har visat på ett behov av 

användarvänliga verktyg och processer för att integrera klimatanpassning i RSA då det uppfattas 

som en komplicerad process (Mossberg S et al. 2013).  

Flertalet verktyg finns för klimatanpassningsarbetet som genomförs på lokal nivå. Dessa kan 

antingen användas separat eller integreras i en valfri process, till exempel Climatools och Climate 

Proof Areas (Mossberg S et al. 2013; Andersson et al. 2015).  

Höjdkarteringar arbetas även fram av Lantmäteriet. MSB tillhandahåller ras-, skred-, erosion- och 

översvämningskarteringar. Även SGI och SGU arbetar med olika typer av karteringar (Skr. 

2015/16:87 2016). 

Men trots att vissa verktyg finns till hjälp behövs stöd och inspiration till hjälp med arbetet 

(Andersson et al. 2015). Arbetet med konkret klimatanpassning och åtgärder utförs till störst del 

av kommuner och lokala aktörer. Olika förutsättningar föreligger inom Sveriges 290 kommuner 

och variationer i klimatets förändringar. Detta medför att det inte går att producera en modell att 

arbeta efter som är anpassad för alla (Mossberg S et al. 2013; Andersson et al. 2015). Dock har 

FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) gett ut en generell guide för hur klimatanpassning kan 

integreras i RSA (Mossberg S et al. 2011). 

 

4.4 Klimatanpassningsarbetets fördelning på lokal nivå 
Undersökning genomförd år 2011 av SKL visade att ungefär 33 % av Sveriges kommuner i stor 

utsträckning beaktade klimatrelaterade frågor i sina övergripande planer (Mossberg Sonnek et al. 

2013). I undersökning genomförd 2014 av SKL visade däremot att 56 % av kommunerna i hög 

eller mycket hög utsträckning arbetar med klimatanpassning inom översiktsplanering (Andersson 

et al. 2015). 

En undersökning av Värmlands kommuners översiktsplaner visade att ingen av dem anses ha en 

klimatanpassad översiktsplan. Däremot hanterar många översiktsplaner 

översvämningsproblematiken och kopplingar har gjorts till förväntad ökning av nederbörd 

(Arbetsmaterial Länsstyrelsen Värmland 2016). 
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SKL:s undersökning från 2011 visade att cirka 25 % av Sveriges kommuner tog med 

klimatanpassningsaspekten i RSA (Mossberg Sonnek et al. 2013). Undersökningen från 2014 

däremot angav 39 % att klimatanpassning i RSA skedde i hög eller mycket hög utsträckning 

(Andersson et al. 2015). 
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5. Metod 
5.1 Begränsningar 
Rapportens fokus är framgångsfaktorer för klimatanpassningsarbete. Därför nämns inte barriärer i 

den omfattning som är möjlig med tanke på materialtillgång. Dock har en mindre redogörelse gjorts 

för att visa vilka barriärer som framkommit vid undersökta kommuners arbete och därmed även 

bidrar till detta område. 

Då en RSA undersöker risker och sårbarheter (SFS 2006:544 2006) och inte möjligheter, har detta 

bortsetts från.  

Ansvarsfördelningen har mestadels fokuserats på den kommunala nivån, i mindre omfattning har 

regional, nationell och internationell nivå beskrivits för att få en kompletterande bild. 

Under denna studies utarbetande har RSA för Värmländska 

kommuner använts, med undantag för Hagfors, Sunne och 

Torsby kommun som ännu inte  

(maj 2016) inkommit med sina redogörelser. I och  

med detta har dessa kommuner helt bortsetts från,  

men övriga 13 kommuner har studerats. Vid  

 hänvisning till samtliga Värmländska kommuner  

i denna studie, avses då de 13 undersökta  

kommunerna (se tabell 1). 

 

 

 

 

 

 

5.2 Litteraturinsamling 
Informationssökningen påbörjades genom att besöka olika myndigheters webbplatser; Boverket, 

Värmlands länsstyrelse, SKL, SMHI, MSB, Regeringen, Naturvårdsverket, 

Klimatanpassningsportalen samt Värmländska kommuners hemsidor. Detta för att se hur 

myndigheterna förhåller sig till klimatanpassning i RSA.  

Informationssökningen utvidgades genom sökning i databaser för att finna vetenskapliga rapporter 

och artiklar. Som avgränsning har sökningar gjort mellan år 2005 och 2016. Detta motiveras genom 

artikel av Wamsler & Brink (2014) som anger 2008 som året då Sveriges kommuner började införa 

anpassningsåtgärder i praktiken. Artikel av Barros et al. (2014) skriver att antalet vetenskapliga 

publikationer som bedömer klimateffekter, sårbarhet och klimatanpassning mer än dubblerats 

mellan åren 2005 och 2010. Dessutom är klimatanpassningsarbetet relativt nytt för de olika 

sektorerna i Sverige (Skr. 2015/16:87 2016).  

Värmländska kommuner 

som undersökts 

Arvika Kil 

Eda Kristinehamn 

Filipstad Munkfors 

Forshaga Storfors 

Grums Sunne 

Hagfors Säffle 

Hammarö Torsby 

Karlstad Årjäng 

Tabell 1. De Värmländska kommuner som 

undersökts i denna studie. De 

gråmarkerade är borträknade i och med att 

de inte registrerat aktuell RSA. 
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Sökord som använts i olika kombinationer är: climate change adaption, risk and vulnerability 

analysis, risk and vulnerability assessment, municipality, risk management, processes, Sweden, 

success factors och barriers. 

Förutom sökningarna har snöbollsmetoden använts genom att utgå från referenslistorna. Utbudet 

av vetenskapliga artiklar avseende klimatanpassning är relativt begränsat, vilket även konstaterades 

av Glaas et al. (2010) vid undersökning av svenska kommuners klimatanpassningsarbete. 

Svårigheter har funnits i att hitta artiklar och övriga publikationer som behandlar just 

klimatanpassning i kommunernas RSA. Klimatanpassning diskuteras generellt i ett mer 

övergripande perspektiv såsom kommunnivå. I och med att mycket material hämtats från 

myndigheter har försök gjorts att balansera upp studien med så många vetenskapliga artiklar som 

möjligt. Syftet har varit att använda främst svenska publikationer,  men då mycket arbete sker på 

internationell nivå har även detta använts.  

För att undersöka om kommunerna drabbats av naturolycka har sökningar gjorts sedan år 2000 i 

Naturolycksdatabasen tillhandahållen av MSB. Denna tidsgräns sattes i och med att en negativ 

händelse ofta glöms efter fem till tio år, bland både allmänhet och beslutsfattare (Blumenthal et al. 

2010). Sökning gjordes för respektive Värmländsk kommun och alla inträffade naturolyckor som 

registrerats i databasen.  

Litteraturinsamlingen har utgjort grund för syfte, problembeskrivning och bakgrundsbeskrivning. 

 

5.3 Datainsamling 
Sett till denna undersöknings syfte är en kvalitativ undersökning att föredra. Detta då det inte är en 

större mängd data som ska sammanställas utan frågor att besvara är hur ett visst arbete genomförs, 

och varför det sker på ett visst sätt samt vilka förklaringar som ligger bakom (Trost 2012). Exempel 

på kvalitativ data är intervjusamtal för att undersöka hur beslutsfattande och syften fungerar och 

existerar (Ahrne & Svensson 2015). 

Även för datainsamlingen användes snöbollsmetoden. Först togs kontakt med Värmlands 

länsstyrelse för att diskutera deras syn på klimatanpassning i RSA, hitta infallsvinklar samt 

diskutera varför detta är av intresse för den regionala nivån. Kommunernas RSA för år 2015 erhölls 

från länsstyrelsen i Värmland, men de flesta finns att hitta på respektive kommuns hemsida. De har 

noggrant lästs igenom och strukturerats in i en tabell för att skapa översikt. Bedömning om RSA 

ansågs klimatanpassade eller ej gjordes. Gränsen för detta sattes vid om framtida diskussion om 

klimatets förändring anses ha påverkan på några av de identifierade riskerna. Sex kommuner 

bedömdes ha en klimatanpassad RSA, och åtta inte. 

5.3.1 Intervjuer 

För att undersöka hur kommunerna arbetar med RSA togs totalt fyra kontakter för intervjuer. Två 

intervjuer representerade klimatanpassade RSA och två inte. Av de sex Värmländska kommuner 

som bedömdes klimatanpassat RSA samverkade tre av dem (Arvika, Eda och Säffle) vid 

upprättandet. Säkerhetssamordnare för dessa tre kommuner kontaktades för intervju. Av de som 

inte klimatanpassat samverkade sex stycken (Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och 
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Munkfors) vid upprättande. Säkerhetskoordinator vid Räddningstjänsten kontaktades här som 

representant. Två kommuner som inte samverkar vid upprättande kontaktades, en som 

klimatanpassat (Kristinehamn) och en som inte gjort det (Årjäng). Som representant kontaktades 

säkerhetssamordnare från Kristinehamns kommun, samt en projektledare som deltagit vid 

upprättandet i Årjängs kommun. På så sätt har elva kommuners arbete kunnat sammanställas (se 

figur 4 & 5). I texten hädanefter benämns de intervjuade representanterna enligt: 

- Säkerhetssamordnare Arvika, Eda och Säffle = Respondent1. 

- Säkerhetssamordnare Kristinehamn = Respondent2. 

- Säkerhetskoordinator Räddningstjänsten = RespondentA. 

- Projektledare Årjäng = RespondentB. 

 

 

Figur 4. Illustration av de kommuner som intervjuats   

Där RSA klimatanpassats och om de samverkat vid  

upprättande. 

 

En intervjumall (se bilaga 1) konstruerades med fasta frågor, men med utrymme för spontana 

följdfrågor. Att ha en intervjumall, även om öppna frågor är tänkta, gör att viktiga frågor inte glöms 

bort eller att tråden tappas (Ahrne & Svensson 2015). Gemensamt för alla intervjuer var allmänna 

inledande frågor, för att sedan delas upp beroende på om klimatanpassning av RSA skett eller ej. 

Alla frågor var enkla och korta, vilket Kvale et al. (2009) rekommenderar. Frågorna ställdes inte i 

fast ordning utan beroende på vad som kom fram vid intervjun. En kvalitativ intervju kan variera 

frågeställningarna beroende på om den ska vara fast eller ha öppna frågor, även frågornas ordning 

är upp till intervjuaren och kan anpassas efter svaren (Yin 2013; Ahrne & Svensson 2015). Detta 

kan medföra att information framkommer som inte frågats om, och därmed breddar bilden av det 

som undersöks, men för att lättare göra jämförelser mellan svaren är standardiserade frågor att 

föredra (Ahrne & Svensson 2015). 

Informanten ska i förväg informeras om studies syfte, publicering, förväntade nytta och denne ska 

lämna samtycke till deltagande (Kvale et al. 2009). Senast dagen innan intervju genomfördes, 

mailades information om undersökningens syfte, dess förväntade nytta, att informantens 

Arvika, Eda 
& Säffle

Kristineh-
amn

Filipstad

Storfors

INTERVJUADE KOMMUNER SOM 
KLIMATANPASSAT RSA-15,  SAMT OM 
SAMVERKAN SKETT VID UPPRÄTTANDET

Forshaga, Grums, 
Hammarö, 

Karlstad, Kil & 
Munkfors

Årjäng

INTERVJUADE KOMMUNER SOM EJ 
KLIMATANPASSAT RSA-15,  SAMT OM 
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deltagande var frivilligt samt att intervjun när som helst kunde avbrytas. Informationen togs även 

muntligt innan intervjun påbörjades. Intervjun genomfördes via träff eller på telefon och spelades 

in med informantens tillstånd. Att spela in med informantens tillstånd och samtidigt ta enklare 

anteckningar gör att inget material missas (Ahrne & Svensson 2015).  

Författaren väljer själv om transkribering görs ordagrann eller med språkkorrigering (Kvale et al. 

2009). Författaren väljer även om informanten ska godkänna texten (Ahrne & Svensson 2015).  

Här skedde ordagrann transkribering där informanten godkände texten. Att själv genomföra 

transkribering tar tid men är fördelaktigt då intervjuaren vet sammanhanget samt att denne lär 

känna sitt material och kan tolka under processens gång (Ahrne & Svensson 2015). 

Som ett komplement till undersökningen om kommunernas RSA, gjordes en mindre undersökning 

om klimatanpassningsarbete sker på annat sätt i de 13 kommunerna. Samtliga kontaktades, i de 

flesta fall skickades mail men även telefonkontakt har skett. Alla kommuner har inkommit med 

svar. Intervjuer som sker via exempelvis mail eller telefon, ska värderas och analyseras på samma 

sätt som dem via möte (Ahrne & Svensson 2015). Svar som inkommit har varit från bland annat 

tekniska chefer, planarkitekter, kommunarkitekter samt miljö-och byggchefer.  

5.3.2 Dataanalys 

För att analysera intervjuerna gjordes en kvalitativ innehållsanalys, där intervjuerna bröts ner och 

sattes in i en tabell. Den tabell som här användes efterföljer modell i bok av Granskär & Höglund-

Nielsen (2012, s.194). Kodning och kategorisering användes för att korta ner texten (Granskär & 

Höglund-Nielsen 2012). Först kortas meningarna ner, sedan kodas detta genom att ett eller ett par 

ord representerar meningen (Kvale et al. 2009; Yin 2013). På så sätt skapas en överblick av 

materialet vilket underlättar jämförelser (Kvale et al. 2009; Yin 2013). Vid kvalitativ 

innehållsanalys är målet att identifiera likheter och skillnader som sedan uttrycks genom olika 

kategorier och tolkningar (Granskär & Höglund-Nielsen 2012). Likheter och skillnader har sedan 

presenterats som en löpande text i resultatavsnittet.  

 

5.4 Etisk reflektion 
En studies konfidentialitet avser att privat information om informanten inte lämnas ut, skulle 

informationen innebära att informanten kan kännas igen bör ett godkännande av informanten fås 

innan publicering (Kvale et al. 2009). Informanterna har i denna undersökning läst igenom 

transkriberat material samt godkänt på det sätt referensen skrivits. Ingen privat information har 

framkommit om informanterna vid dessa intervjuer utan informationen behandlar kommunernas 

arbetssätt där allt använt material varit offentligt. 

En kvalitativ studies eventuella negativa konsekvenser ska bedömas, exempelvis om informanten 

kan drabbas negativt, och vägas gentemot de vetenskapliga fördelar som studien resulterar i (Kvale 

et al. 2009). Då denna studie undersöker ett kommunalt arbetssätt bör inte enskilda drabbas 

negativt, särskilt eftersom negativa faktorer inte varit denna undersöknings syfte, utan istället 

framgångsfaktorer. Förhoppningen med denna studie är att den istället ska underlätta framtida 

klimatanpassningsarbete i RSA för den kommunala nivån. 
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5.5 Validitet 
Stora krav ställs på forskarens etiska förhållningssätt i och med att denne erhåller kunskapen som 

framkommer genom intervju och därmed ansvarar för att resultatet uppnår hög vetenskaplig 

kvalitet genom att kontrollera och validera information (Kvale et al. 2009). Kraven för trovärdighet 

och generaliserbarhet är högre vid kvalitativ studie än en kvantitativ där en statistisk 

sammanställning ger större stöd (Ahrne & Svensson 2015). En rapports validitet bygger på en rad 

saker såsom forskarens trovärdighet, moraliska integritet, hur denne ifrågasätter och kontrollerar 

resultaten, vilket ska genomsyra hela rapporten (Kvale et al. 2009).  

Material som utgjort grund för resultatet är sådant som kommunerna publicerar och är godkänt av 

kommunledningen. Den information som används i studien har noggrant lästs och avvägts innan 

dess användning för att relevant material från litteraturinsamlingen ska utgöra bas. Då en studies 

validitet stärks genom att klargöra för eventuella alternativa förklaringar, resultat eller tolkningar 

(Yin 2013), har inte material som visat på motsatt resultat valts bort utan istället redogjorts för. 

Resonemang om forskarens självständighet och eventuella påverkningar som kunnat ske bör föras 

(Kvale et al. 2009). Att forskaren är objektiv och inte låter sig påverkas av tidigare kunskaper, 

förväntningar och liknande är av betydande grad för slutarbetets trovärdighet, här har forskaren ett 

enormt ansvar (Granskär & Höglund-Nielsen 2012; Yin 2013). För denna studie har inte 

påtryckningar från något håll skett, inte heller har ojämna maktförhållanden infunnits. Att studien 

genomförs via diskussioner med länsstyrelsen bör inte ses som något negativt då denna 

undersökning ämnar identifiera framgångsfaktorer för att underlätta för framtida arbete med 

klimatanpassning. Antingen genom att dokumentera hur kommunerna hittat välfungerande 

arbetssätt eller genom att visa hur länsstyrelsen kan stödja kommunerna. 
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6. Resultat 
Data som insamlats genom intervjuer presenteras tillsammans med det som framkommit genom att 

studera och sammanställa kommunernas RSA. Redogörelse sker via ämnesområde. 

 

6.1 Klimatanpassning 
För att skapa en övergripande bild av problematiken kring klimatanpassning på kommunnivå har 

samtal skett med representanter för Värmlands länsstyrelse. 

Som handläggare samt beredskapsdirektör för risk och säkerhet (2015) poängterade har en positiv 

utveckling skett då RSA 2015 i mycket högre grad än tidigare behandlat klimatfrågan. I och med 

att klimatanpassningsarbetet är enormt stort finns önskemål att identifiera vad det är som gör att 

vissa kommuner klimatanpassat sin RSA, medan andra inte. Men även att reda ut om något saknas 

för att underlätta för kommunerna i detta arbete, och vad länsstyrelsen här kan göra. Önskemål 

framkommer också att identifiera hur resonemanget förs i kommunerna avseende samverkan 

(Handläggare risk och säkerhet samt beredskapsdirektör för risk och säkerhet 2015). 

Klimatanpassningssamordnare på Värmlands länsstyrelse (2016) menar att ett sätt att påbörja 

arbetet med klimatanpassning är via RSA. Den kan ses som en lämplig utgångspunkt då 

upprättandet sker kontinuerligt, och genom att frågan får mer uppmärksamhet och utrymme i 

diskussionerna blir den en naturlig del av krishanteringen och dess förlopp. Dock räcker det inte 

att klimatanpassa RSA, utan det måste även in i övergripande planarbete, såsom översiktsplan och 

detaljplan (Klimatanpassningssamordnare 2016). 
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6.2 Värmlands kommuners risk- och sårbarhetsanalyser 2015-2018 
En sammanställning genomförd av Värmlands länsstyrelse där Värmlands kommuners RSA för 

2007-2010 och 2011-2014 undersökts, visade i vilken omfattning klimatanpassning integrerats i 

dem. Vad som konstaterades var att tolv kommuner inte alls tog hänsyn till klimatanpassning. De 

resterande fyra tog antingen med översvämning eller också värmebölja som enda risk kopplad till 

klimatförändring (Arbetsmaterial Länsstyrelsen Värmland 2014). 

Som framkommer i tabell 2 när 2015 års RSA studerats är att sex kommuner tar upp 

klimatförändringar och dess koppling till identifierade risker. Dock bör noteras att omfattningen är 

varierande. Tre kommuner har analyserat alla upptagna risker och hur klimatets förändring kan 

påverka dem, medan övriga har gjort detta för vissa. Samtliga har analyserat minst fem risker och 

hur klimatet kan komma att påverka. RSA 2015-2018 har bedömts som klimatanpassad om några 

eller alla identifierade risker analyserats utifrån ett förändrat klimat. 

Tabell 2. Översikt av de RSA-15 som bedömts som klimatanpassade samt vilka risker som analyserats i förhållande 

till klimatets förändring.  

  
Risker som kopplats till klimatförändring i RSA 

2015-2018   

Arvika1 Samtliga identifierade risker.       

Eda2 Samtliga identifierade risker.           

Säffle3 Samtliga identifierade risker.       

Kristinehamn4 Värmebölja, översvämning, skyfall, sjukdomsspridning, ras och skred. 

Filipstad5 Nederbörd (regn och snö), storm, värmebölja, epidemi och pandemi. 

Storfors6 Nederbörd (regn och snö), storm, värmebölja, epidemi och pandemi. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 (Arvika kommun 2015). 
2 (Eda kommun 2015). 
3 (Säffle kommun 2015). 
4 (Kristinehamn kommun 2015). 
5 (Filipstads kommun 2015). 
6 (Storfors kommun 2015). 
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För att skapa en översikt har Värmlands kommuners RSA för år 2015-2018 sammanställts i tabell 

3. Här  visas antalet invånare, om den bedömts som klimatanpassad (se tabell 2) och om samverkan 

skett mellan kommunerna vid upprättandet av RSA. Dessutom står naturolyckorna översvämningar 

och skyfall som inträffat i kommunerna sedan år 2000 (tidigare redogjorts för i kapitel 3.2.1). 

Tabell 3. Sammanställning över genomgång av RSA-15 samt inträffade naturolyckor i Värmland sedan år 2000. 

Sammanställning av RSA för 2015-2018 samt eventuella naturolyckor 

som inträffat sedan år 2000 

Kommun Antal 

invånare 

201511097 

Klimatanpassad Samverkat 

vid 

upprättandet? 

Inträffad 

naturolycka sedan 

år 2000 

        Naturolycka År 

Arvika8 25 815 Ja Ja ○ 
Översvämning 2000 

Eda9 8 528 Ja Ja ○ 
    

Säffle10 15 340 Ja Ja ○ 
Översvämning 2000 

Forshaga11 11 335 Nej Ja ● 
    

Grums12 8 937 Nej Ja ● 
    

Hammarö13 15 355 Nej Ja ● 
Översvämning 2000 

        
Skyfall 2006 

Karlstad14 89 043 Nej Ja ● 
Översvämning 2000 

Kil15 11 825 Nej Ja ● 
    

Munkfors16 3 665 Nej Ja ● 
    

Kristinehamn17 24 203 Ja - 
Översvämning 2000 

        
Skyfall 2014 

Årjäng18 9 836 Nej - 
    

Filipstad19 10 551 Ja - 
    

Storfors20 4 034 Ja - 
    

 

                                                 
7 (Statistiska centralbyrån 2015). 
8 (Arvika kommun 2015). 
9 (Eda kommun 2015). 
10 (Säffle kommun 2015). 
11 (Forshaga kommun 2015). 
12 (Grums kommun 2015). 
13 (Hammarö kommun 2015). 
14 (Karlstad kommun 2015). 
15 (Kil kommun 2015). 
16 (Munkfors kommun 2015). 
17 (Kristinehamn kommun 2015). 
18 (Årjäng kommun 2015). 
19 (Filipstads kommun 2015). 
20 (Storfors kommun 2015). 
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6.2.1 Intervjusvar från kommuner där RSA klimatanpassats 
Arvika, Eda och Säffle kommun tog med klimatanpassning i RSA redan år 2013, Kristinehamn 

däremot förde in det först till nuvarande. Gemensamt för dessa fyra kommuner som integrerat 

klimatanpassning är att vid intervjun framkom betydelsen av arbetet bakom RSA, och ett liknande 

resonemang förs. 

Det bakomliggande arbetet kräver en mängd diskussioner av representanter som blivit engagerade 

i frågan, trots att de egentligen inte jobbar med det, och bidrar med sin kunskap. Själva RSA är 

därmed en pappersprodukt, men arbetet bakom är det som leder till integrering (Respondent1 2016; 

Respondent2 2016). 

RSA visar inte hela sanningen i och med det enorma underlaget som den bygger på men som inte 

dokumenteras. Det är en process hur integrering sker, vilket är viktigare än själva dokumentet. 

Överlag kan RSA användas bättre i det dagliga arbetet genom att tid läggs på att förklara för övriga 

aktörer hur detta kan göras. Det är då mycket upp till säkerhetssamordnaren. Också detta är en 

process av integrering, vilket inte dokumenteras i RSA. På så sätt händer något, det är inte bara att 

det skrivs med i RSA, för det är det egentligen bara att göra, men sen händer inget (Respondent1 

2016). 

”Arbetet med klimatanpassning pågår inom varje verksamhet på sitt sätt, vilket 

är en förutsättning för att kunna genomföra faktiska åtgärder då RSA inte ger 

mandat för detta. RSA kan mer ses som en bisats för 

klimatanpassningsarbetet” (Respondent1 2016). 

6.2.1.1 Framgångsfaktorer 

När frågan ställs vid de två intervjuerna där klimatanpassning av RSA skett, om vilka 

framgångsfaktorer de själva kan identifiera finns ett gemensamt svar. Båda understryker tidigare 

inträffade naturolyckor i kommunen som en framgångsfaktor och en anledning till ökad 

medvetenhet om frågans aktualitet. 

Informanten för Arvika, Eda och Säffle beskriver hur historiska händelser påverkar hur arbetet med 

klimatanpassning sker. Ses till historien ifråga om exempelvis översvämning, värmebölja och 

skogsbränder, så upprepar den sig. Värmeböljor och skogsbränder sker nästan årligen. Men även 

händelser runtomkring har inverkan på hur man ser på saker, exempelvis skogsbranden i Sala 2014. 

Allt detta skapar en insikt att klimatanpassningsfrågan inte går att blunda för. Sett till Arvika har 

kommunen varit drivande vid översvämningsfrågor i och med översvämningen år 2000 som 

genomsyrat hela kommunen och skapat en hög medvetenhet inom alla organisationer på grund av 

dess enorma omfattning. Till exempel medförde översvämningen att omorganiseringar 

genomfördes för att underlätta en framtida krissituation. I alla tre kommuner finns en stor förståelse 

för frågans behov och att något måste göras. Just att en samverkan finns dem emellan gör att 

kunskap kan spridas. Till exempel finns en riskgrupp som träffas fyra gånger per år, och som varit 

ett stöd i framtagandet av RSA. Även inom de kommunala verksamheterna finns förståelsen för 

frågans vikt och aktualitet (Respondent1 2016). 
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”Jag tror inte det är nån som inte har tagit till sig att ett framtidsklimat, att vi 

kan gå härifrån utan att vi blir påverkade, det tror jag inte att nån kan slå ifrån 

sig” (Respondent1 2016). 

Även Kristinehamn kommuns representant beskriver de historiska händelsernas påverkan på 

klimatanpassningsfrågan. Översvämningen som inträffade år 2000 påverkade också Kristinehamn. 

Även om omfattningen var långtifrån den som skedde i Arvika, men eftersom Vänern steg av den 

kraftiga nederbörden översvämmades delar av staden. Åtgärder infördes därefter för att inte en 

liknande händelse skulle inträffa och en beredskap för höga vattenflöden fanns. Men skyfallet som 

skedde år 2014 skapade flöden från ett annat håll, vilket inte tagits hänsyn till, och orsakade 

återigen en översvämning i Kristinehamn. I samband med skyfallet hölls ett seminarium på MSB 

som pekade på fördelar med att integrera klimatanpassning i RSA, vilket skapade en input för 

tankesättet och en insikt att behovet fanns. De enorma påverkningar på verksamheterna som 

skyfallet orsakade, både ekonomiskt och arbetsmässigt, resulterade i ett stort engagemang för 

frågan från olika kommunala verksamheter. Förståelsen att vara förberedd istället för att hantera 

situationer när de uppstår skapades, vilket gjorde att man tog sig tid att tänka på ett annat sätt. Vid 

upprättandet av RSA har olika frågor ställts till de kommunala förvaltningarna, där de själva fått 

analysera sina verksamheter utifrån dessa. Därmed har medarbetare som normalt inte hanterar 

klimatanpassningsfrågor fått det på sin agenda och analyserat risker utifrån helt nya förutsättningar. 

Men då insikten om frågans nödvändighet fanns efter översvämningen, underlättades detta arbete 

(Respondent2 2016). 

”Det tror jag att i Kristinehamn hade vi en klar fördel av att vi hade en 

extraordinär händelse i augusti 2014. Det har påverkat, folk var på tårna om 

man säger så...” (Respondent2 2016). 

Något annat som också underlättat för Kristinehamn vid klimatanpassning av RSA var en guide 

som Örebro länsstyrelse gett ut som stöd till kommunernas arbete med upprättande av RSA. 

Kännedom om denna uppkom genom att Kristinehamn ingår i Bergslagens Räddningstjänst med 

kommuner från Örebro län samt Storfors och Filipstad. Guiden var framtagen i samarbete med alla 

kommuner inom länet vilket gjorde att den var anpassad efter lokala förutsättningar. I denna hade 

klimatförändringar tagits upp och hur de kunde kopplas till identifierade risker. Underlag kunde 

även hämtas från guiden och kopplas till lokala klimatrisker. I föreskrifterna till RSA står inte 

uttryckligen att naturolyckor och klimatförändringar ska analyseras, men guiden möjliggjorde det 

(Respondent2 2016). 

6.2.1.2 Önskemål 

För att utveckla arbetet med RSA och underlätta för framtida upprättande finns önskemål om stöd 

för detta. Från Kristinehamns kommun framkommer önskemål om utökad tydlighet i form av guide 

eller riktlinjer från exempelvis länsstyrelsen i och med att de här har en stöttande roll. Att det är 
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behövligt beror på att klimatanpassning inte är något som behandlas som en separat punkt, utan är 

ihopbakad med andra områden. Som det är idag finns inte ett sånt stöd att använda sig av. Som 

exempel ges att när kontakt togs med länsstyrelsen i Värmland för hjälp vid upprättandet, fanns 

inget egentligt bra svar eller hjälpmedel utan det var upp till kommunerna själva. Och när något 

sådant inte gjorts tidigare, då är det svårt. Här var däremot guiden från Örebro länsstyrelse till hjälp 

(Respondent2 2016). 

”Jag hade efterlyst en tydlighet... Ja, en guide.” (Säkerhetssamordnare 

Kristinehamn 2016).   

Förutom att samverka inom kommunen finns en efterfrågan från Kristinehamn att utveckla 

samarbetet med andra kommuner. I och med att det finns 16 kommuner i Värmland borde mer 

samarbete dem emellan finnas vid såna här frågor för att lära av varandra. De som drabbats av 

exempelvis höga vattenflöden kan då dela med sig av erfarenheter till andra. Finns dessutom 

riktlinjer att gå efter kan jämförelser mellan olika kommuners RSA göras (Respondent2 2016). 

Från Arvika, Eda och Säffle uppkommer också önskemål om stöd och en uppmaning till 

myndigheter att underlätta för riskinventering och klimatets påverkan. Genom att förtydliga detta 

kan det även bli lättare för dem som läser om riskerna att ta till sig informationen. På så sätt kan 

RSA då användas mer som ett beslutsunderlag (Respondent1 2016). 

Något annat som också skulle underlätta för klimatanpassningsarbetet är en tydlig roll för 

klimatanpassningsansvaret i kommunerna eftersom det saknas idag. Just nu jobbar varje 

verksamhet med klimatanpassning på sitt sätt. Finns en samordning kan klimatanpassning arbetas 

med mer systematisk och strategiskt (Respondent1 2016). 

 

6.2.2 Intervjusvar från kommuner där RSA ej klimatanpassats 

6.2.2.1 Framgångsfaktor 

Även kommunerna som inte integrerat klimatanpassning i RSA får frågan vad som anses utgöra en 

framgångsfaktor för upprättandet. Informanten från Årjängs kommun menar att politikerna varit 

mycket engagerade vilket underlättat arbetet. Via deras engagemang har tid avsatts för att delta vid 

riskinventering. Denna har dels gjorts via större möten där flertalet representanter deltagit i 

diskussionerna, men även via enskilda möten med bland annat teknisk chef för att analysera 

sårbarheter och risker. En tanke finns att kvalitén på materialet höjs genom att variera 

mötestyperna. Vid mötena har ett fungerande samarbete funnits med engagemang från deltagarna. 

Det har också förekommit samarbete över kommungränsen via nätverkande med andra beredskaps- 

och säkerhetssamordnare hos kommuner och länsstyrelse. Också detta har fungerat bra och varit 

värdefullt i och med att det är en liten kommun  (RespondentB 2016). 
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”Vi har jobbat ganska mycket och hjälpts åt i de här mindre kommunerna... 

Eftersom de här personerna som jobbar med de här sakerna ute i de här 

kommunerna… de är ganska ensamma, därför blir det mycket med det här 

nätverket som finns med beredskapssamordnare, säkerhetssamordnare som 

finns ute i kommunerna, och även länsstyrelsen. Så det är en väldigt viktig del i 

allt sånt här arbete...” (RespondentB 2016). 

För kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors anses deltagandet från 

kommunernas olika verksamhetsområden vid framtagandet av RSA som en framgångsfaktor. Detta 

då resultatet av RSA ska medföra förbättringar i verksamheterna, och en förutsättning är då att de 

deltar. Arbetet bakom RSA har skett genom att det har varit en arbetsdag för varje kommunal 

verksamhet (tolv stycken), där representanter från de sex kommunerna och verksamheterna 

deltagit. Varje verksamhet har fått analysera sitt område där fokus för analys är verksamhetens 

drift, oavsett vilken händelse som ligger bakom en sårbarhet eller ett eventuellt bortfall. Genom att 

se till verksamhetens drift kan sårbarheter både identifieras och hanteras. Uppslutningen på 

träffarna har varit mycket god med endast några få bortfall av representanter. Att få till samverkan 

vid träffarna har varit mycket lätt. Från kommunernas håll har responsen varit positiv med en känsla 

att man vet vad sin verksamhet behöver. Att träffa samma verksamhet från annan kommun har lett 

till värdefulla diskussioner och skapat synergieffekter där kommunerna fått utbyta erfarenheter och 

lära av varandra (RespondentA 2016). 

6.2.2.2 Barriärer 

Några barriärer kan identifieras efter de två intervjuerna där klimatanpassning av RSA inte skett. 

En gemensam nämnare som anges är att det anses för stort att hantera på lokal nivå. 

Från Årjängs kommun finns ett intresse på politisk ledningsnivå att införa klimatanpassning i RSA, 

men i och med att kommunerna ofta hanterar det som sker i nutid är det svårt att få till resurserna 

som krävs för detta. Det är svårt för mindre kommuner att själva göra prognoser hur lokal påverkan 

kommer te sig. Att integrera ett framtidsperspektiv anses vara något som bör påpekas från 

exempelvis länsstyrelse, universitetet eller annan myndighet. Någon som visar på att om 10-15 år 

riskerar ni dessa problem som tidigare inte förekommit. Rapporter kan vara bra hjälpmedel, men 

exempelvis en konferens som samlar forskare och andra och skapar input för denna typ av tänkande 

skulle underlätta. Som det är nu i kommunen är det mestadels sådant som sker i nutid som 

prioriteras (RespondentB 2016). 

Årjängs kommun har till exempel nödvattenplan som är kopplad till klimatet. I RSA sätts inte en 

specifik rubrik för vad som är klimatrelaterat utan det kommer upp i samband med diskussionen. 

Det kanske vore bra om det blev mer uppstyrt, men riktigt där är vi inte än. Situationen är inte 

heller densamma i Årjäng som i Karlstad när det gäller fysisk planering, här är det inte några större 

problem med bostäder vid sjöar och vattendrag. Inställningen är att man är så bra förberedd det går 

angående extremväder. Men sen blir det jobbigt när något väl inträffar. En bra framförhållning 

anses dock redan finnas i kommunen (RespondentB 2016). 
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Representanten för kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors menar 

att ta med klimatanpassningsåtgärder skulle innebära en alltför stor bredd och det blir svårt att 

begränsa omfattningen till kommunen, eller till och med Sverige, då frågan mer är på en global 

nivå. Ett resonemang är att klimatförändringarna leder till oönskade händelser, det arbetssätt som 

valts vid upprättandet av RSA utgår från verksamheten och dess drift, vilken händelsen är spelar 

egentligen ingen roll. Fokus är att hantera samhällsviktig verksamhet. Länsstyrelsen har inför RSA-

15 satt krav att social oro ska tas med, vilket då skett. Även om det pratas mycket om 

klimatanpassning finns inget krav från länsstyrelsen, som det gör med social oro och därför har det 

inte tagits med. På sikt kommer klimatanpassning tas med, framför allt när det gäller vatten, sett 

till Karlstad exempelvis har mycket här gjorts mot just vattenhantering (RespondentA 2016) 

”Men grejen är att klimatförändringarna, de leder ju till oönskade händelser i 

form av väderrelaterade kriser då främst. Och så som vi har tittat nu så har vi 

satt händelserna lite grann i bakgrunden. För oss så är det inte händelsen i sig 

som är viktig i det här skedet utan det är att verksamheten ska vara i drift och 

hur man klarar av det” (RespondentA 2016). 
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6.2.3 Efterföljdes guide vid upprättandet av RSA? 
En sammanställning har gjorts i tabell 4 för de guider som eventuellt använts vid upprättandet av 

RSA-15. Informationen har hämtats från RSA och från intervjusvaren. Kristinehamn angav vid 

intervju den guide som Örebro länsstyrelse gett ut. De guider som flest har angett är två som MSB 

sammanställt. Ingen av guiderna tar upp klimatanpassning (MSB 2011; MSB 2014). Dock nämns 

helt kort i MSB (2011) att väderförändringar och tidsperspektiv kan användas vid beskrivning av 

analysscenarier.  

Tabell 4. Sammanställning av de guider som eventuellt använts vid upprättandet av RSA. Antingen har de angetts vid 

intervju eller hittats vid genomgång av RSA. 

Hänvisningar till vägledning/guide vid upprättande av 

RSA 2015-2018 

Arvika Vägledning för risk- och 

sårbarhetsanalyser, 2011, 

MSB. 

Vägledning för 

samhällsviktig 

verksamhet, 2014, MSB. 

Eda Vägledning för risk- och 

sårbarhetsanalyser, 2011, 

MSB. 

Vägledning för 

samhällsviktig 

verksamhet, 2014, MSB. 

Säffle Vägledning för risk- och 

sårbarhetsanalyser, 2011, 

MSB. 

Vägledning för 

samhällsviktig 

verksamhet, 2014, MSB. 

Forshaga -   

Grums -   

Hammarö -   

Karlstad -   

Kil -   

Munkfors -   

Kristinehamn21 Örebro läns gemensamma stöd för redovisning av risk- 

och sårbarhetsanalyser, 2015, Länsstyrelsen Örebro 

län. 

  

Årjäng -   

Filipstad Vägledning för risk- och 

sårbarhetsanalyser, 2011, 

MSB. 

Vägledning för 

samhällsviktig 

verksamhet, 2014, MSB. 

Storfors Vägledning för risk- och 

sårbarhetsanalyser, 2011, 

MSB. 

Vägledning för 

samhällsviktig 

verksamhet, 2014, MSB. 

 

6.2.3.1 Intervjusvar från kommuner där RSA klimatanpassats 
Kristinehamns kommun tog hjälp av den guide som länsstyrelsen i Örebro gett ut inför 

kommunernas arbete med RSA (Respondent2 2016). 

I Arvika, Eda och Säffle skedde riskinventeringen med hjälp av aktuell forskning, vilket var innan 

den regionala klimatanpassningsanalysen publicerades av länsstyrelsen. Arvika har även tidigare 

                                                 
21 (Respondent2 2016). 
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deltagit i projektet Climate proof areas. Då informanten inte deltog vid just denna del av arbetet 

fanns det vid intervjun oklarheter kring om Climate proof areas användes vid RSA (Respondent1 

2016). 

6.2.3.2 Intervjusvar från kommuner där RSA ej klimatanpassats 
Ingen av kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors och Årjäng använde 

guide vid upprättande av RSA (RespondentA 2016; RespondentB 2016). 

 

6.3 Övrigt klimatanpassningsarbete i Värmlands kommuner 
För att ge en kompletterande bild av klimatanpassningsarbetet kontaktades Värmlands kommuner 

för att fråga hur de arbetar med klimatanpassning i exempelvis fysisk planering.  

6.3.1 Arvika kommun 

Har inte klimatanpassat några planer i dagsläget men arbetar bland annat med översvämningsskydd 

i form av stort dammprojekt (Arvika kommun 2016). 

6.3.2 Eda kommun 

Eda kommun svarade koncist att klimatanpassning inte är med i några planer i dagsläget (Eda 

kommun 2016). 

6.3.3 Säffle kommun 

Klimatanpassning beaktas vid exempelvis detaljplanearbete samt vid framtagande av ny VA-plan 

(Säffle kommun 2016). 

6.3.4 Forshaga och Munkfors kommuner 

Munkfors och Forshaga kommun samarbetar vid framtagande av planer samt har en nyanställd 

klimatstrateg som ska arbeta med båda kommunerna och bland annat ta fram en klimatstrategi. 

Klimatanpassning beaktas vid bland annat detaljplanearbete. I dagsläget görs en översyn av 

översiktsplanen där klimataspekten ska vägas in (Forshaga och Munkfors kommun 2016). 

6.3.5 Grums kommun 

Grums svarade koncist att klimatanpassning inte är med i några planer i dagsläget (Grums kommun 

2016). 

6.3.6 Hammarö kommun 

Hammarö svarar att det aktiva arbetet i princip endast sker inom VA-verksamhet. I dagsläget görs 

en översyn av översiktsplanen där klimataspekten ska vägas in. Svårigheter finns att ta med 

klimatanpassning i detaljplan på grund av bestämmelser om innehåll, men  regel om lägsta golvnivå 

har lagts in för att minska översvämningsrisken (Hammarö kommun 2016). 

6.3.7 Karlstad kommun 

Ett övergripande arbete finns samlat i en klimatanpassningsplan. Koppling till andra styrande 

dokument har hittills inte gjorts. I övrigt arbetas med till exempel översvämningsskydd i olika 

områden (Karlstad kommun 2016). 
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6.3.8 Kil kommun 

Kil svarar att de arbetar med klimatanpassning i framför allt planerande av nya områden eller vid 

nybyggnation. De ser även till framtida klimatförändringar vilket innebär att exempelvis 

dagvattenledningar måste anpassas. Det dokument som nämns som klimatanpassat är en nyligen 

framtagen VA-plan (Kil kommun 2016). 

6.3.9 Kristinehamn kommun 

Kristinehamn kommun arbetar idag med en översvämningsplan som kan anses utgöra en del av en 

klimatanpassningsplan och försök görs att ta med framtida klimatförändringar i denna. Även 

arbetas med framtagande av ny översiktsplan där tanken är att mer klimatanpassning ska tas med. 

(Kristinehamn kommun 2016). 

6.3.10 Årjäng kommun 

Årjäng kommun hänvisar till att en del avseende klimatanpassning finns upptaget i översiktsplanen. 

I övrigt finns inga färdiga planer som har med klimatanpassning att göra (Årjäng kommun 2016). 

6.3.11 Filipstad kommun 

Klimatanpassning beaktas vid exempelvis detaljplanering där hänsyn tas till översvämning, skred 

med mera. I övrigt genomförs dammåtgärder av Fortum för att klara minst 10 000-årsflöden. 

(Filipstad kommun 2016). 

6.3.12 Storfors kommun 

Inga politiskt antagna styrdokument finns för klimatanpassningsarbetet. Däremot har vissa åtgärder 

antagits såsom effektivisering av avloppsledning för att klara ökad nederbörd (Storfors kommun 

2016). 
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Tabell 5. Sammanställning av svar avseende klimatanpassning i fysisk planering,22 samt jämförelse med 

klimatanpassning i RSA23. 

Värmlands kommuners arbete med klimatanpassning 

i fysisk planering 

Kommun 

Klimatan-

passat 

RSA 

Klimatan-

passning i 

detaljplan 

Översyn 

översikts-

plan pågår 

Klimatan-

passnings-

plan 

Arvika Ja - - - 

Eda Ja - - - 

Säffle Ja Ja - - 

Forshaga - Ja Ja - 

Grums - - - - 

Hammarö - Ja Ja - 

Karlstad - - - Ja 

Kil - - - - 

Munkfors - Ja Ja - 

Kristinehamn Ja - Ja - 

Årjäng - - - - 

Filipstad Ja Ja - - 

Storfors Ja - - - 

 Totalt 6 Totalt 5 Totalt 4 Totalt 1 

 

Hur kommunerna valt att arbeta med klimatanpassning varierar (se tabell 5). Av de kommuner som 

bedömts ha en klimatanpassad RSA är det endast två kommuner (Säffle och Filipstad) som också 

uppgett att de arbetar med klimatanpassning i detaljplan. Endast Kristinehamn har en 

klimatanpassad RSA och har uppgett att översyn av översiktsplan pågår där klimatanpassning ska 

inkluderas. Arvika, Eda och Storfors uppger att klimatanpassning inte beaktas vid något planarbete 

utöver RSA.  

Ses istället på de sju som inte klimatanpassat RSA har tre av dem (Grums, Kil och Årjäng) varken 

uppgett detta ske i detalj- eller översiktsplan. Lika många (Forshaga, Hammarö och Munkfors) har 

däremot tagit hänsyn till detta i detaljplan samt har pågående översyn av översiktsplanering. 

Karlstad har inte inkluderat klimatanpassning i något av dokumenten men är däremot den enda 

kommun som upprättat en separat klimatanpassningsplan. 

  

                                                 
22 Sammanställning av de svar som fåtts vid kontakt med kommunerna om övrigt klimatanpassningsarbete. 
23 Se tabell 3. 
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7. Diskussion 

7.1 Identifierade framgångsfaktorer för klimatanpassning av RSA 
Att integrera klimatanpassning i RSA är fördelaktigt då ”hjulet redan är uppfunnet” (Mossberg S 

et al. 2013). Dessutom sker en effektivisering av både mänskliga och ekonomiska resurser 

(Mossberg S et al. 2013; Andersson et al. 2015). I och med att geografiska skillnader påverkar hur 

klimatets förändringar ter sig kan RSA användas för att identifiera dessa skillnader och lokala risker 

(Mossberg S et al. 2011). 

 

7.1.1 Tidigare inträffad naturolycka 
En framgångsfaktor som kommunerna där klimatanpassning integrerats i RSA själva identifierar 

är bland annat tidigare inträffade naturolyckor, att det skapat en insikt för frågans betydelse 

(Respondent1 2016; Respondent2 2016). Kommunerna Arvika, Säffle och Kristinehamn har alla 

drabbats av översvämningar tidigare (Blumenthal et al. 2010;  MSB 2015). Sett till litteraturen 

finns en konstaterad betydelse att tidigare händelser resulterar i införande av åtgärder 

(Blumenthal et al. 2010; Simonsson et al. 2011; Dannevig et al. 2012; Lavell et al. 2012; 2014:27 

2014). 

Att översvämningen år 2000 har haft stor påverkan på Arvika är tydligt då kommunen är mycket 

drivande i frågan, och är en av förklaringarna till att de tre samverkande kommunerna införde 

anpassning redan 2013 i RSA (Respondent1 2016). Också Kristinehamn översvämmades år 2000, 

men i mindre omfattning, 2014 inträffade återigen en översvämning efter skyfall (Respondent2 

2016). Representanten för Kristinehamn anger ett seminarium från MSB i kombination med 

skyfallet som en viktig faktor, att det skapade tankegångar att RSA är ett arbetssätt för beaktande 

av klimatanpassning (Respondent2 2016). En, kanske långsökt, koppling kan dras till studie av 

Dannevig et al. (2012) som identifierade engagemang från forskare som en bidragande framgång 

till lokal klimatanpassning. Tänkas är att seminariet gav input för en lösning som de behövde och 

att insikten till behovet att planera för framtid kom i och med en upprepad händelse där försök att 

värja sig misslyckats. 

Tidigare händelser kan därmed vara en förklaring. Men i och med att detta resultat inte är 

konsekvent då Eda, Storfors och Filipstad inte drabbats kan det inte vara enda förklaringen. Norsk 

studie av kommuner som genomfört klimatanpassningsåtgärder i olika omfattning, visade på ett 

liknande resultat där tidigare händelser är en av förklaringarna, och drar samma slutsats att flera 

faktorer är avgörande (Dannevig et al. 2012). 

 

7.1.2 Samverkan 
Då klimatanpassningsfrågan är komplex krävs att olika kompetenser samverkar för att beslut ska 

kunna fattas om exempelvis åtgärder (Westlin et al. 2012). Ett av de vanligaste sätten att integrera 

klimatanpassning i verksamheterna är omorganisering (Wamsler & Brink 2014). Omorganisering 

skedde i Arvika efter översvämningen år 2000 för att vara bättre förberedda för framtida risker 
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(Respondent1 2016). Ytterligare ett sätt att integrera anpassning är att samverka med 

grannkommuner (Wamsler & Brink 2014). Även detta har skett för Arvika genom att samverka 

med Eda och Säffle vid upprättande av RSA (Respondent1 2016). Informanten för Arvika, Eda 

och Säffle beskriver även att samverkan är välfungerande mellan olika instanser och att rutiner 

finns för valda arbetssätt. Enligt Mossberg S et al. (2013) är ett välfungerande horisontellt 

samarbete av betydelse för både integrering och samverkan (Mossberg S et al. 2013). 

Eda kommun har klimatanpassat sin RSA, men inte drabbats av tidigare naturolycka. Då 

samverkan med andra kommuner sker som råkat ut för klimatrelaterad händelse måste det innebära 

att integrering genomförts på grund av samverkandet, en anpassningsframgång som sker via 

samarbete. Resonemanget om samverkan kan också stämma för Storfors och Filipstad, som också 

de klimatanpassat men inte drabbats av tidigare naturolycka. Även om inte samverkan via 

upprättande av RSA sker, så finns enligt Kristinehamn kommuns representant ett samarbete via 

Bergslagens Räddningstjänst där bland andra Kristinehamn ingår (Respondent2 2016). Tänkas är 

att översvämningarna i Kristinehamn visat Storfors och Filipstads kommuner hur en stad kan 

drabbas och motiverat dem till anpassningsåtgärder. 

 

7.2 Identifierade barriärer för klimatanpassning av RSA 
Viss problematik föreligger vid hopslagning av riskhantering och klimatanpassning (Simonsson et 

al. 2011).  

 

7.2.2 Fastställa lokal påverkan 
Svårigheter föreligger vid att fastställa framtida lokala konsekvenser från klimatförändringarna 

(Mossberg S et al. 2013; Birkemann & von Teichman 2010). Vid intervju med kommunerna som 

inte integrerat klimatanpassning i RSA framkom just problematiken att fastställa lokala 

konsekvenser som ett problem. Som representanten för Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil 

och Munkfors sa är klimatanpassning alldeles för brett för att integrera på lokal nivå, det är svårt 

att fastställa ens nationellt utan det blir mer en global fråga (RespondentA 2016). Också för Årjäng 

är resonemanget likvärdigt. Här anses det föreligga en svårighet för mindre kommuner att själva 

göra prognoser hur förändringarna kommer te sig lokalt (RespondentB 2016).  

Två rapporter finns utgivna av länsstyrelsen som behandlar just klimatförändringarna och hur lokal 

påverkan sker inom olika tidsperspektiv (Persson et al. 2014; Nylén et al. 2015). I och med att de 

publicerades först år 2014 och 2015, och ingen hänvisning till dem finns i aktuella Värmländska 

RSA:er, är realistiskt att tro att de är för nyutgivna för att ha hunnit användas. Däremot kan de 

kanske komma till användning vid senare upprättande. Det enda som framkom vid intervju om 

material som använts som underlag för RSA, var vid kontakt med Arvika, Eda och Säffles 

representant. Det som hade använts var vad som då fanns tillgängligt, vilket var innan den regionala 

handlingsplanen publicerades, men däremot kan den rapporten komma att användas längre fram 

(Respondent1 2016). En fråga att ställa sig är om kommunerna känner till att materialet finns? Med 

tanke på att ingen av de 13 undersökta kommunerna hänvisat till någon av rapporterna, borde någon 
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form av brist förekomma. Skulle detta vara anledningen bör en utökad spridning av materialet ske, 

vilket då blir upp till länsstyrelsen som publicerat det att kommunicera. 

Ett annat alternativ är att rapporterna använts men inte hänvisats till i RSA. Detta kan vara en 

möjlighet då omfattningen av hur arbetsmaterial dokumenteras i RSA är varierande mellan 

kommunerna. Om så var fallet borde dock detta ha framkommit mer vid intervjuerna. Trots allt är 

det elva kommuners arbete med RSA som här presenteras, endast från Arvika, Eda och Säffle 

nämndes en av dessa rapporter. 

Det tredje alternativet är att kommunerna känner till rapporterna men ändå väljer bort dem. Detta 

är dock svårare att resonera kring och bör utredas vidare Klart är att inte någon slutsats här kan 

dras, men ett uppenbart problem existerar då underlaget finns, men antagligen inte används. 

 

7.2.3 Ej tidigare inträffad naturolycka 
Om resonemanget att tidigare naturolycka är en framgångsfaktor istället vänds på, innebär det att 

om en kommun inte varit drabbats tidigare är det istället en barriär. Den förståelse som krävs för 

genomförande av anpassningsåtgärder (Andersson et al. 2015), kan då anses saknad. Tidigare 

inträffad naturolycka kan alltså ses både som framgångsfaktor och barriär. Om inte insikt att en 

eventuell problematik kan uppstå finns, genomförs inte heller åtgärder för att förhindra något som 

inte anses vara ett problem. Kanske är det så att en negativ händelse måste till för att förståelsen 

ska infinnas och åtgärder ske. Ett perspektiv som kan anses höra ihop med att det är händelser i 

nutid som prioriteras. Vid intervju med Årjängs kommun lyftes just att den problematik som finns 

i Karlstad med exempelvis översvämning, inte förekommer i Årjäng (RespondentB 2016). 

Wamsler & Brink (2014) visar på en svårighet där klimatanpassning endast anses vara tekniska 

lösningar istället för att utgöra en del av en sårbarhet. Detta kan till exempel ses i det fokus som 

läggs på just vattenförvaltning när det egentligen är värmeböljor som orsakar fler dödsfall än 

översvämningar (Wamsler & Brink 2014).  

För de åtgärder som införts i kommunerna där klimatanpassning i RSA skett, kan även en annan 

slutsats dras. Arvika, Säffle och Kristinehamn har alla drabbats av översvämning sedan tidigare. 

Som framkommer vid kontakt med dessa kommuner om hur klimatanpassning arbetas med i till 

exempel fysisk planering,  är det åtgärder mot vatten och översvämning som främst arbetas med 

(Arvika kommun 2016; Kristinehamn kommun 2016; Säffle kommun 2016). Visst är det en 

framgång att översvämningsproblematiken hanteras, men samtidigt en motgång då andra 

naturolyckor kan hamna i skymundan. Klimatanpassning är mer än översvämningsskydd. Det är 

att se till alla identifierade risker i kommunen och värdera om de kan påverkas av klimatet. 

Åtgärderna blir reaktiva för att förhindra upprepning, men detta perspektiv utvidgas inte helt till att 

omfatta alla identifierade risker i kommunen.  
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7.3 Efterföljdes guide vid upprättande av RSA eller finns en efterfråga 

på detta? 
För klimatanpassningsarbetets utveckling har ett behov av stöttning till de kommunala 

tjänstemännen som hanterar stora ansvarsområden med osäkert bedömningsmaterial identifierats 

(Andersson et al. 2015). I många fall behöver även det horisontella samarbetet mellan olika 

institutioner i kommunerna utökas (Mossberg S et al. 2013). En nationell klimatanpassningsstrategi 

kan kanske i framtiden utgöra stöd för detta arbete genom att tydliggöra ansvarsområden, men 

tidsplan för riktlinjernas upprättande finns ännu inte (Skr. 2015/16:87 2016). Därmed kan tänkas 

att någon form av åtgärd i nutid bör vara effektivare för att skynda på klimatanpassningsarbetet hos 

kommunerna. Som framkommer i detta resultat finns inte heller en efterfråga av nationella 

riktlinjer, varken från de kommuner som integrerat klimatanpassning i RSA och de som inte gjort 

det. 

Ingen av de intervjuade kommunerna som inte klimatanpassat RSA använde sig av guide vid 

upprättande av RSA. Som svaren från intervjuerna visar finns önskan att anpassningsfrågan lyfts 

från högre instans, inte via nationella riktlinjer, utan som stöd från exempelvis regional nivå 

(RespondentA 2016; RespondentB 2016). Som representanten för Årjängs kommun sa ses inte 

klimatanpassningsproblematiken som greppbart på kommunal nivå, utan det bör istället lyftas från 

exempelvis länsstyrelsen, myndighet eller universitetet (RespondentB 2016). Ungefär likadant 

resonerar informanten för övriga sex kommuner som inte integrerat klimatanpassning i RSA; 

klimatanpassningens bredd gör det svårt att begränsa omfattningen till en kommun, det hamnar 

mer på en global nivå (RespondentA 2016). Vidare diskuterades från samma sex kommuner att 

önskemålet att införa social oro i RSA lyftes från regionalt håll och inkluderades därmed, medan 

klimatanpassning inte nämnts (RespondentA 2016).  

Vid genomgång av aktuella RSA för Värmlands kommuner där klimatanpassning integrerats 

hänvisar fem av dem, (alla utom Kristinehamn), till två guider från MSB. Ingen av dessa guider tar 

upp klimatanpassning (MSB 2011; MSB 2014). Vid intervju med Kristinehamns representant 

hänvisas till guide utgiven av Örebro länsstyrelse som använts för att både upprätta och 

klimatanpassa kommunens RSA (Respondent2 2016). De intervjuer som genomförts med 

kommuner där klimatanpassning integrerats i RSA visar på önskemål om riktlinjer från annan 

instans, exempelvis länsstyrelsen. Enligt Arvika, Eda och Säffles representant skulle något som 

förenklar vid riskinventering och klimatanpassning kunna leda till att analysen blir mer 

välunderbyggd, men även att den blir mer lättläst och därmed används mer som beslutsunderlag 

(Respondent1 2016). Kristinehamns representant menar att en förtydligande guide eller riktlinjer 

från exempelvis länsstyrelsen skulle innebära att arbetet att upprätta RSA underlättas (Respondent2 

2016). 

De som inte integrerat klimatanpassning uttrycker inte tydligt att det är guide eller riktlinjer som 

önskas som hjälpmedel. Detta till trots framkommer önskemål om att klimatanpassningsaspekten 

ska lyftas från exempelvis regionalt håll. Att guide eller riktlinjer framkommer vid övriga intervjuer 

kan bero på att de redan arbetar med problematiken och därmed har nya frågor uppstått. En guide 

som visar på hur klimatanpassning integreras i RSA kan då utgöra ett stöd, oavsett hur kommunerna 

väljer att arbeta. Länsstyrelsen har ett ansvar att stötta och informera kommunerna om bland annat 
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klimatanpassning (Andersson et al. 2015). I dagsläget finns inte guide eller riktlinjer för 

upprättande av RSA eller klimatanpassning av den utgiven av Värmlands länsstyrelse. 

Genom att ändra fokus från nationella riktlinjer till en regional guide eller riktlinjer, kan lokala 

förutsättningar och önskemål tas hänsyn till. Med tanke på den guide som Örebro länsstyrelse 

arbetat fram (Länsstyrelsen Örebro län 2015) anges den av Kristinehamns kommun som en 

framgångsfaktor i arbetet (RespondentB 2016). Guiden är därmed ett gott exempel på vad som kan 

göras på regional nivå, något som Värmlands länsstyrelse kan ta lärdom av då denna studie visar 

på ett behov. 

Resultatet visar en utveckling där fler kommuner integrerat klimatanpassning i RSA till 2015 

jämfört med 2007 och 2011, och även att fler risker än tidigare analyserats. Länsstyrelsen anger att 

en klar förbättring skett inför denna RSA jämfört med tidigare i fråga om material att använda som 

underlag för klimatanalys (Klimatanpassningssamordnare 2016). Även en förbättring bland utbud 

för verktyg har skett senaste åren (Hjerpe et al. 2014). Kommunernas tillgång till relevant 

information om till exempel klimatanpassning och förändringar lyfts i litteraturen som en viktig 

aspekt (SOU 2007:60 2007; Prop. 2008/09:162 2009). Tänkas är att ett förbättrat utbud lett till mer 

klimatanpassningsåtgärder. Vidare kan då antas att en guide som är anpassad för lokala 

förutsättningar och visar hur klimatanpassning kan tas med i RSA bör förbättra detta ytterligare. 

I dagsläget finns olika verktyg, men då stora skillnaderna mellan kommuner föreligger kan inte en 

generell klimatanpassningsguide arbetas fram (Mossberg S et al. 2013; Andersson et al. 2015). Den 

generellt beskrivna guide som hittats för att klimatanpassa RSA (Mossberg S et al. 2011) har inte 

hänvisats till av någon Värmländsk RSA vid genomgång.  

Trots att material finns tillgängligt, både som rapporter och verktyg, behövs enligt Andersson et al. 

(2015) stöd och inspiration med detta arbete. Samverkande roll för kommunernas 

klimatanpassningsarbete faller på länsstyrelsen medan MSB ger ut föreskrifter för utformning av 

RSA (Simonsson et al. 2011). Därmed kan tänkas att istället för att lägga allt ansvar på 

länsstyrelsen, bör också MSB delta genom att till exempel komplettera sina guider med 

klimatanpassningsdelen. Dock kvarstår då svårigheten med att upprätta en generell guide 

(Mossberg S et al. 2013; Andersson et al. 2015), vilket i så fall blir resultatet. 

 

7.4 Klimatanpassning arbetas med på olika sätt hos kommunerna  
En risk att se upp med då klimatanpassning väljs att ske i fysisk planering är att den sociala 

sårbarheten inte beaktas utan endast tekniska lösningar kommer till (Glaas et al. 2010). Fördelen 

är att det är lättare att integrera klimatanpassning i exempelvis nyplanering (Glaas et al. 2010; 

Andersson et al. 2015; Skr. 2015/16:87 2016). Jämfört med  RSA är det även lättare att ta hänsyn 

till gradvisa klimatförändringar i den fysiska planeringen (Mossberg S et al. 2013). 

Mossberg S et al. (2013) uttrycker att trots kommunernas ansvar kan de anses oförberedda ifråga 

om anpassningsåtgärder. Att hantera framtida klimathändelser är hos kommunerna mer i en 

uppstartfas (Klimatanpassningsportalen 2016). I och med att ingen Värmländsk översiktsplan  kan 

anses klimatanpassad (Arbetsmaterial Länsstyrelsen Värmland 2016), kan detta delvis bekräftas. 
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Som framkommer i tabell fem uppger kommunerna Forshaga, Hammarö, Munkfors och 

Kristinehamn att översyn av översiktsplan pågår och att klimatanpassning ska integreras.  

Av samtliga 13 undersökta kommuner i Värmland arbetar fem av dem med klimatanpassning i 

fysisk planering via detaljplan. Detta kan anses positivt då fysisk planering särskilt påverkas av 

klimatförändringarnas konsekvenser (2014:27 2014; Klimatanpassningsportalen 2016).  

Endast en kommun, Karlstad, har en separat klimatanpassningsplan upprättad. 

Endast Grums, Kil och Årjäng har angett att klimatanpassning inte sker i RSA eller fysisk 

planering. Inom en majoritet av kommunerna behandlas klimatanpassning på olika sätt, vilket är 

en god början. På grund av det ansvar som vilar på kommunerna avseende klimatanpassning och 

skapande av ett robust samhälle kan detta anses positivt (SOU 2007:60 2007; Glaas et al. 2010; 

Mossberg S et al. 2011; Westlin et al. 2012; 2014:27 2014; Nalau et al. 2015). Det visar att 

kommunerna tar ansvar för sitt arbete med samhällsviktiga verksamheter (MSB 2011), samt att en 

vilja finns att uppfylla detta krav (Nalau et al. 2015). 

 

7.5 Önskemål för fortsatt utveckling av klimatanpassningsarbetet 
Samverkan har i litteratur lyfts som en viktig faktor för klimatanpassning (SOU 2007:60 2007; 

Simonsen et al. 2011; Wamsler & Brink 2012; Andersson et al. 2015; Skr. 2015/16:87 2016). Glaas 

et al. (2010) resonerar att i och med de stora skillnaderna mellan olika områden, kommuner, 

arbetssätt med mera, är det svårt att på lokal nivå lära av andra. Denna undersökning motstrider till 

viss del detta påstående i och med det goda exemplet Arvika, Eda och Säffle. Där har två av 

kommunerna tidigare drabbats, vilket gjort att också Eda klimatanpassat RSA. Liknande lärdom 

det kan spekuleras kring är orsaken till att Storfors och Filipstad också klimatanpassat RSA trots 

att de inte råkat ut för naturolycka, men de samverkar med bland andra Kristinehamn. Även om 

inte samverkan här sker via upprättande av RSA, har de ett uttalat samarbete med varandra på annat 

sätt. Önskemål som framkommer från Kristinehamns kommun är att ett utökat samarbete kan 

möjliggöra för kommunerna att lära av varandras upplevelser och kunna göra jämförelser av 

upprättad RSA (Respondent2 2016). 

Ses istället till samverkandet som skett mellan Karlstad, Hammarö, Grums, Kil, Forshaga och 

Munkfors har det motsatta skett. Två av kommunerna har drabbats av naturolycka, men det har inte 

resulterat i att frågan lyfts in i RSA. Vid intervju med representant för dessa sex kommuner 

framkommer inte om önskemål finns för utökat samarbete. Enligt Årjängs representant är de som 

arbetar som säkerhetssamordnare och liknande ganska ensamma i sin kommun och behöver 

nätverkandet som stöd (RespondentB 2016). Här kan tänkas att en ensam kommun ser fördelarna 

med att samverka och lära av andra. Medan de sex kommunerna redan har upprättad samverkan, 

finns inte på samma sätt känner ett behov att utöka detta. 

Förutom att fördelar med samverkan finns, framkommer även önskemål att utöka detta. Ett utökat 

nätverkande där lärdom och jämförelse kan ske kan därför vara av stor nytta, inte bara inom 

klimatanpassningsfrågan, utan generellt vid upprättande av RSA, och riskhantering i övrigt. Ett 

utökat samarbete skulle då i bästa fall kunna resultera i att de kommuner som inte drabbats av 
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naturolycka, kan anamma anpassningsfrågan och vara förberedda för framtiden. Dessutom kan det 

underlätta för att införa fler åtgärder än mot vattenhantering.  Olika typer av naturolyckor inträffar, 

så istället för att kommunen fokuserar på översvämning, som inträffat tidigare, kan insikt att andra 

händelser såsom kraftig skogsbrand eller värmebölja också erhållas. 

Vad som då ska lösas är frågan vem som ska samordna detta. Nätverksträffar förekommer redan i 

länet där bland annat länsstyrelsen deltar och pratar om exempelvis klimatanpassning 

(Klimatanpassningssamordnare 2016). Att utreda om dessa kan utvecklas vore därför intressant, 

eller om ett helt nytt forum är att föredra. 

 

7.6 Avslutande reflektion 
Fördelningen mellan kommuner som klimatanpassat RSA och de som gör det via annan plan är 

någorlunda likvärdig, kanske har här olika fördelar setts. Att klimatanpassa RSA kan ses som en 

del av helheten, eller som en möjlig ingång till anpassning. Ett helhetsperspektiv av fysisk 

planering och krisberedskap där klimatanpassning är en naturlig del, är nödvändigt för skapandet 

av ett robust samhälle (Hjerpe et al. 2014; Skr. 2015/16:87 2016).  Enligt intervjun med Arvika, 

Eda och Säffle ska RSA ses som en del av arbetet, en process för integrering som egentligen är 

viktigare än själva dokumentet (Respondent1 2016). Liknande resonemang fördes från 

Kristinehamns håll. RSA är ett resultat av en mängd diskussioner där det faktiska arbetet 

genomförts (Respondent2 2016). Att ha den inställningen och förståelsen för RSA bör utgöra en 

del i det nödvändiga helhetsperspektivet för krisberedskap.  

Anpassningsarbetet ska trots allt ses som en konstant pågående process som aldrig blir riktigt 

färdigt (Hjerpe et al. 2014). 

En svår fråga att besvara är just variationen av åtgärder som införs i olika kommuner, och vad det 

är som påverkar detta (Dannevig et al. 2012). I realiteten är det ändå upp till kommunerna att själva 

välja hur anpassningsproblematiken anammas (Hjerpe et al. 2014). Men kan olika angreppssätt för 

klimatanpassning anses negativt? Klimatanpassning är relativt nytt och ingen självklarhet finns för 

vilka relationer som gäller eller fungerar (Simonsson et al. 2011). Kanske är det helt enkelt så att 

några kommuner lättare har hittat en väg för integrering i RSA, medan andra kommuner valt ett 

annat, eller ännu inte hittat sitt arbetssätt. Detta kan anses vara en naturlig process då det är 

kommunerna själva som beslutar och vägen att nå fram kan se olika ut. Enligt föreskrifter för RSA 

är det upp till kommunerna själva att bedöma vad som är av värde att inkludera i analysen (MSB 

2011). Kanske är det helt enkelt så att det inte ses som nödvändigt att använda RSA som 

klimatanpassningsdokument, utan istället använda andra forum.  

Att ett behov redan nu finns för att hantera framtiden är bortom tvivel (Mossberg S et al. 2013). Då 

Sverige har drabbats av flertalet naturolyckor föreligger ett behov av utökade insatser (Graninger 

et al. 2009). Även de översvämningar och skyfall som inträffat i Värmland sedan år 2000 visar på 

aktualiteten för utökad lokal anpassning. Även om vissa kommuner ännu inte drabbats kan det i 

framtiden komma att ske. Likaså där översvämning inträffat, kan andra typer av olyckor och 

sårbarheter uppstå.  
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Länsstyrelsen har en stöttande roll gentemot kommunerna. Att utveckla exempelvis en arbetsguide 

för upprättande av klimatanpassad RSA, innebär både att kommunerna får ett hjälpmedel samt att 

fler kanske tar med klimatanpassning. Att fler RSA klimatanpassas gör att ämnet lyfts och blir en 

naturlig del av krishanteringen. På sikt kan då klimatanpassning bli en större och naturligare del av 

kommunernas arbete. Att en guide upprättas regionalt innebär dessutom att förutsättningar för 

Värmland kan tas med.  

Ingen klar orsak till de identifierade skillnaderna hos kommunerna kan konstateras. Däremot är det 

positivt att en tydlig utveckling kan ses från tidigare RSA samt att fler åtgärder är på gång. Men 

önskemålen att utöka samarbetet regionalt bör uppmärksammas då det här visats på fördelar vid 

upprättande av klimatanpassad RSA. Även att ett uttalat behov finns för gemensamma riktlinjer att 

stötta sig mot när riskanalys genomförs och klimatanpassning integreras i den kommunala RSA. 

Majoriteten av kommunerna i Sverige är mindre med invånare färre än 30 000 (Mossberg S et al. 

2013). Detsamma gäller för Värmlands kommuner, bortsett från Karlstad. Som resultatet visar på 

existerar de svårigheter som är vanligt förekommande bland små kommuner. Att satsa på en guide 

och utökat samarbete mellan kommunerna skulle kunna bidra till att de mindre kommunerna får 

hjälp att både påbörja och utöka klimatanpassningsarbetet för att på så sätt vara bättre rustade för 

framtida sårbarheter.  
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7.7 Metoddiskussion 
Även om kraven är högre på en kvalitativ studie för att den ska uppnå trovärdighet (Ahrne & 

Svensson 2015), kan detta uppnås genom att resultatet kontrolleras och ifrågasätts (Kvale et al. 

2009). Vidare uppnås tillförlitlighet genom att en studie är möjlig att återskapa genom att 

arbetssättet dokumenteras och använt material kan granskas (Yin 2013). För att stärka 

undersökningens resultat har en noggrann metodbeskrivning av arbetssätt redogjorts för. Dessutom 

är det material som använts tillgängligt via kommunerna och Värmlands länsstyrelse.  

För att besvara hur ett arbetssätt sker är en kvalitativ studie det som används (Ahrne & Svensson 

2015). För att reda ut hur kommunerna arbetar med att upprätta RSA och eventuell integrering av 

klimatanpassning har intervjuer med representanter för elva kommuner skett. Att genomföra 

intervjuer är lätt samt tillhandahålls snabbt ett brett material (Ahrne & Svensson 2015). 

Informanterna som deltagit vid intervju har alla varit tillmötesgående och diskuterat de arbetssätt 

som används och hur tankesättet är i respektive kommun. Därmed har ett brett underlag skapats 

och använts som underlag.  

Vid genomgång av RSA för de 13 undersökta kommunerna uppkommer en tanke att de inte 

innehåller en utförlig metodbeskrivning av det material som används. För några finns en kortare 

referenslista och för andra enstaka hänvisningar i löpande text till olika källor. Exempelvis nämns 

inte guiden från länsstyrelsen i Örebro i Kristinehamns RSA (Respondent2 2016). Att en tydlig 

redogörelse saknas gör det svårt att diskutera det material som använts och hur det på sikt kan 

förbättra analysen. En möjlighet finns att exempelvis guider har använts vid upprättande av RSA 

men att här har motsatt angetts eftersom källor saknas.  

Genom att koppla relevant litteratur med framkommen data kan viktig och betydelsefull tolkning 

göras (Yin 2013). Trots att svårigheter funnits att hitta vetenskapliga rapporter som undersöker just 

klimatanpassning i RSA, finns belägg för dess relevans via myndighetsrapporter och liknande. 

Dessutom har flertalet studier presenterats som visar på betydelse att genomföra klimatanpassning 

på kommunal nivå. Att inte RSA specificerats kan undras, men då denna är en del av det 

kommunala ansvarsområdet, och klimatanpassning ska ses som en helhet (Hjerpe et al. 2014; Skr. 

2015/16:87 2016) är detta ändå välmotiverat. 

För att skapa en rättvisande studie bör intervjuer kompletteras med exempelvis dokumentstudier 

(Ahrne & Svensson 2015). Genom att validera de påstående som görs uppnås högre trovärdighet i 

resultatet (Yin 2013). Detta har skett genom att RSA har använts som underlag innan intervju 

genomfördes. Svaren som framkommit vid intervju har jämförts med det som står i RSA, på så sätt 

framkom guiden från Örebros länsstyrelse. Vilket även visar på fördelen med att vara inläst på 

materialet innan intervju genomförs för att på så sätt kunna diskutera detta vidare (Yin 2013). 

Ingen klar strategi finns för hur kvalitativ data ska tolkas, endast brist på kreativitet och 

uppmärksamhet utgör hinder för välgrundad tolkning (Yin 2013). Vid tolkning ska hänsyn tas till 

att datan är en nulägesanalys (Ahrne & Svensson 2015). Här kan ses en positiv utveckling ses i 

omfattningen av klimatanpassning som integrerats i gällande RSA jämfört med  år 2007 och 2011. 

Då RSA upprättas kontinuerligt bör en uppföljning göras för nästa mandatperiod.  
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En negativ aspekt med kvalitativ innehållsanalys är att texten arbetas med ”alltför nära” och därmed 

tappas det övergripande perspektivet (Granskär & Höglund-Nielsen 2012). Detta kan tänkas 

innebära en svaghet för denna studie, särskilt då författaren själv genomfört transkriberingen. En 

risk med detta, trots att även fördelar tidigare lyfts, är att viktiga och intressanta aspekter förbisetts. 

En kvalitativ studie ska hållas öppen för mångtydlighet, konflikter och dilemman som eventuellt 

kan dyka upp, därmed hamnar fokus på forskaren och dess etiska förmåga för att undvika oändliga 

resonemang (Kvale et al. 2009). 

I och med bortfall av tre kommuner, (Hagfors, Sunne och Torsby), samt att två kommuner 

(Filipstad och Storfors) valdes bort för intervju, ska försiktighet iakttas vid applicerande hela länet. 

För att skapa en bredare diskussion undersöktes om klimatanpassning istället genomförts i fysisk 

planering. Denna kompletterande undersökning har dock varit mycket liten, vilket kan innebära att 

något som borde framkommit, inte gjort det. Men i och med det presenterade resultatet borde detta 

ha skapat en mer rättvisande bild av Värmlands klimatanpassningsarbete då kommunerna tydligt 

väljer att arbeta på olika sätt.  

Mer tillförlitlighet hade kunnat uppnås genom att intervjua samtliga 16 kommuner och mer 

omfattande utreda de olika sätt kommunerna arbetar med klimatanpassning. Detta till trots finns 

elva kommuners arbetssätt med RSA och önskemål för hur arbetet kan underlättas här 

sammanställt, vilket kan anses utgöra en början.  
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8. Slutsats 
Samhällets olika konstruktioner och sårbarheter kräver individuell anpassning. Denna 

undersökning har sett till vilka framgångsfaktorer och barriärer som kan identifieras vid 

klimatanpassning av Värmlands kommunala RSA:er. Detta resultat kan därmed bidra till att 

underlätta för, framför allt, mindre kommuner och deras klimatanpassningsarbete. 

En bidragande faktor för om RSA klimatanpassats eller ej är om kommunen tidigare drabbats av 

naturolycka. Tidigare händelse kan även i viss mån ha betydelse för vilken typ av 

anpassningsåtgärder som införs. För denna undersökning har översvämningar varit övervägande, 

och det är även där insatser främst riktats. I viss omfattning kan även samverkan med kommun som 

drabbats utgöra framgångsfaktor för om klimatanpassning av RSA skett. Tidigare inträffad negativ 

händelse och välfungerande samverkan är två framgångsfaktorer som också konstaterats i tidigare 

forskning, vilket styrker detta resultat. 

Barriärer som vid denna undersökning framkommit är bland annat att det ses som en svårighet att 

göra bedömningar av klimatets förändring på lokal nivå, något som också överensstämmer med 

litteraturgenomgång. Även om rapporter utgivna av länsstyrelsen finns att använda som underlag, 

har ingen av Värmlands kommuner hänvisat till dessa. Ytterligare en barriär är att kommuner som 

inte drabbats av naturolycka, inte i samma omfattning infört klimatanpassning i RSA. Detta kan 

ses som att insikten om att klimatets förändring inte infunnit sig. Dock arbetas det med  

klimatanpassning på olika sätt hos kommunerna, bland annat i fysisk planering. 

Att utöka samverkan med övriga kommuner i länet framkom som önskemål av intervjuade 

kommuner. Då samverkan har visats utgöra en framgång kan en utökning både leda till att fler 

anpassningsåtgärder genomförs. Dessutom att fler kommuner integrerar klimatanpassning, även 

om de inte råkat ut för naturolycka. 

Huruvida guider har efterföljts vid upprättande av RSA är varierande mellan kommunerna. Främst 

är det två guider av MSB som använts, i dessa finns dock inte klimatanpassning med. Avvikande 

är den guide som Kristinehamn kommun använt sig av och även angett som något som 

möjliggjorde att klimatanpassning integrerats. Önskemål om gemensamma riktlinjer eller guide 

från till exempel regionalt håll som stöd vid arbetet har framkommit vid intervjuer. En början för 

ett sådant arbete kan vara att se till den guide som Örebro länsstyrelse utformat och ta lärdom 

därifrån. 

 

8.1 Fortsatta studier 
Denna undersökning har medfört att andra frågor uppkommit som borde vara intressanta att utreda 

vidare för att fortsätta utvecklingen med klimatanpassning på lokal nivå. I denna studie har endast 

en begränsad undersökning skett angående hur klimatanpassning arbetas med i övrigt hos 

kommunerna, till exempel i fysiska planer. Att vidare utreda hur kommunerna arbetar och varför 

kan underlätta för förståelsen om varför olika vägar väljs och på så sätt möjliggöra andra typer av 

hjälpmedel.  
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I litteraturen framkommer att en efterfrågan finns för nationell klimatanpassningsstrategi. Här är 

inte detta något som efterfrågas eller diskuteras. Därför kan en undersökning som jämför 

exempelvis ett land med nationell strategi och Sverige som saknar det, visa om det leder till fler 

åtgärder på lokal nivå. 

Glaas et al. (2010) har identifierat att den struktur som används för klimatanpassningsarbetet är 

avgörande för dess utveckling. Att undersöka denna frågeställning vidare och göra en jämförelse 

för Värmland vore värdefullt då olika arbetssätt här finns. Till exempel är det räddningstjänsten 

som i vissa kommuner upprättar RSA, medan det i andra är kommunala handläggare. 

Flertalet barriärer för integrering mellan riskhantering och klimatanpassning har lyfts i litteraturen. 

Bland annat problematisk finansiering (Birkemann & von Teichman 2010; IPCC 2014) och olika 

terminologi inom områdena (Lavell et al. 2012). Detta är inte barriärer som framkommit i 

intervjuer. Kanske finns en fördel i att mindre kommuner har handläggare som arbetar med flera 

ansvarsområden och att en tydlig ansvarsfördelning inte finns.  

Frågeställningarna som här framkommer som förslag på vidare forskning kan medföra att 

integreringen mellan riskhantering och klimatanpassning underlättas. I och med att stort fokus idag 

ligger på barriärer istället för framgångsfaktorer, kan vidare utredning av detta leda till fler konkreta 

åtgärder. 
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Bilaga 1 
Muntlig information innan intervju 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om Värmländska kommuner valt att 

klimatanpassa sin risk-och sårbarhetsanalys, samt vad som gjort att vissa valt denna anpassning 

medan andra inte gjort det. Denna undersökning görs för att skapa en bild av hur arbetet med 

klimatanpassning kopplat till risk-och sårbarhetsanalyser genomförs, inte för att bedöma eller 

kritisera genomfört arbete. Förutom intervjuer med representanter för arbetet med de kommunala 

risk-och sårbarhetsanalyserna görs en litteraturstudie. Undersökningens förhoppningen är att 

identifiera framgångsfaktorer som kan appliceras av andra kommuner samt vara ett stöd till 

länsstyrelsen och dess klimatanpassningsarbete. 

Deltagande är frivilligt och när som helst kan deltagandet avbrytas utan negativa följder. Insamlade 

uppgifter kommer inte användas för annat än forskning, den kommer heller inte lämnas till 

utomstående, användas för kommersiellt bruk eller annat icke-vetenskapligt syfte. Intervjun spelas 

in och möjlighet finns att läsa igenom den transkriberade intervjun. En kopia av färdigt 

examensarbete skickas efter dess färdigställande. Denna information lämnas skriftligt i förhand 

samt muntligt inför intervju. 

Examensarbetet genomförs som del av utbildningen riskhantering i samhället på Karlstads 

universitet och i samarbete med länsstyrelsen i Värmland.  

Är du införstådd med denna information och samtycker till deltagande? 

 

Intervjufrågor 
Allmänna frågor 

1. Berätta ditt namn och kort om vad du arbetar med inom kommunen. 

 

2. Berätta kort om hur ni jobbar med klimatanpassning och riskhantering i kommunen. 

a. Vilka enheter/avdelningar är involverade?  

b. Är en särskild avdelning/person ansvarig för klimat? Hur stor är den?  

c. Är en särskild avdelning/person ansvarig för riskhantering? Hur stor är den?  

d. Vem arbetar med RSA? 

e. Samarbetar ni med andra aktörer, t.ex. företag?  

f. Berör klimatanpassning flera olika instanser inom kommunen, om och i så fall hur 

samordnas detta? 

 

3. Hur ser kopplingen mellan riskhantering och klimatanpassningsarbetet ut hos er?   

a. Arbetar de som jobbar med riskhantering även med klimatrelaterade risker? 

 

4. Arbetar du med RSA i flera kommuner? 
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Intervjufrågor där RSA inte klimatanpassats 
1. Ni har valt att inte integrera klimatanpassning i RSA. Hur kommer det sig? 

a. Kan ni se fördelar med en integrering även om det inte gjorts idag? 

b. För ni en diskussion om integrering?  

c. Upplever ni att hinder finns? 

d. Brist på användbart material/underlag? 

e. Intressefråga? 

f. Resursbrist? 

g. Ses inte integrering som ett behov i kommunen? 

 

2. Diskuterade ni integrering inför RSA15?  

a. Vad gjorde att ni valde bort det?  

b. Varför lyftes inte frågan? 

c. Fanns det någon avgörande faktor som hade kunnat få er att göra detta? 

 

3. Vem skriver er RSA?  

a. Var sitter den?  

b. Finns problem/fördelar med att den sitter/inte sitter i kommunhuset? 

 

4. Vilket tidsperspektiv har ni i er RSA? 

a. Är exempelvis aspekten skyddsvärt en utgångspunkt? 

 

5. Hur upplever ni upprättandet av RSA? 

a. Vilka svårigheter uppstod vid arbetet? 

b. Krävs omfattande samarbete via flera instanser? 

 

6. Arbetar ni med klimatanpassning på annat sätt än genom RSA? 

a. Beskriv hur. 

b. Vilken typ av klimatanpassning tar ni med? (pos/neg, nybygge). 

c. Vilka klimatrisker tar ni med? 

d. Vilka omfattas i arbetet? 

e. Hur sker samverkan om flera instanser inom kommunen berörs? 

f. Kan detta anses mer lämpligt än i RSA? Varför? Varför inte? 

 

7. Har ni tagit del av Länsstyrelsens underlag Framtidsklimat i Värmlands län (Klimatologi 

nr 17 SMHI)? 

a. Har detta eller annat underlag använts för er klimatanpassning? 

 

8. Har ni tagit del av/känner till vägledningen integrera klimatanpassning i kommunala risk-

och sårbarhetsanalyser från FOI? 

 

9. Är det något övrigt du vill tillägga? 
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Intervjufrågor där RSA har klimatanpassats 
10. Ni har valt att integrera klimatanpassning i er RSA. Hur kommer det sig?  

a. Beror det på tidigare erfarenheter av exempelvis naturolyckor?   

b. Beror det på inspiration/påtryckningar/stöd från politiskt håll? tjänsteman? 

länsstyrelsen? andra kommuner? MSB? annan part? 

c. Ses ett värde i att integrera klimatanpassningen? 

 

11. Vilka faktorer skulle ni själva identifiera var det som möjliggjorde integreringen? 

a. Har ett personligt engagemang varit en möjliggörande orsak? 

b. Nu i efterhand, finns det något som hade underlättat arbetet för er? 

c. Skulle ni rekommendera andra kommuner att integrera? 

d. Vilka tips vill ni ge till andra kommuner för att underlätta arbetet? 

 

12. När ni integrerade klimatanpassning i RSA, användes något verktyg/vägledning till hjälp? 

a. Skapades eget eller användes ett färdigt? Vilket? Ex Climatools, FOI 

b. Användes verktyg/vägledning för hela processen?  

c. Användes verktyg/vägledning för endast riskhantering respektive 

klimatanpassningens integrering? 

d. Hur uppfattades det? 

e. Kommer ni att använda samma igen? 

f. Har ni tagit del av/känner till vägledningen integrera klimatanpassning i 

kommunala risk-och sårbarhetsanalyser från FOI? 

 

13. Vilket tidsperspektiv har ni i er RSA? 

a. Är exempelvis aspekten skyddsvärt en utgångspunkt? 

 

14. Användes framtidsscenario för bedömning av klimatrelaterade risker? 

a. Tidsperspektiv? 

 

15. Behövdes stöd från exempelvis myndighet, annan kommun, länsstyrelsen? 

a. Vilken typ av stöd använde ni er av? 

b. Hur var upplevelsen av det? 

c. Efterfrågade ni någon typ av stöd som inte kunde erbjudas? 

 

16. Varifrån hämtades data om klimatets påverkan? 

a. Anser ni att materialet tillgodosedde det ni efterfrågade? 

b. Lättillgängligt? 

c. Hur fick ni kunskap om var materialet finns? 

d. Var underlaget uppdaterat? 

e. Relevant? 

f. Anpassningsbart till denna kommun? 

g. Fanns brister i materialet? 

h. Har ni tagit del av Länsstyrelsens underlag Framtidsklimat i Värmlands län 

(Klimatologi nr 17 SMHI)? 

i. Har detta använts för er klimatanpassning? 

 

17. Är integreringen nytt för 2015? 
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a. Om ja, vilka förväntningar har ni? 

b. Hur kommer det sig att ni tänkt om angående integrering? 

c. Om nej, har positiva effekter av integreringen märkts sedan tidigare? Negativa 

effekter? 

d. Om nej, har detta resulterat i några åtgärder? Berätta. 

e. Om nej, har utformningen av den klimatanpassade RSA gjorts annorlunda jämfört 

med 2011? 

 

18. Hur såg själva processen ut?  

a. Vilken avdelning/person hade huvudansvaret för processen?  

b. Vilka aktörer involverades? 

c. När började arbetet?  

d. När var RSA färdig? 

e. Hur delades arbetet upp? 

f. Hur gick riskbedömningen till?  

g. Hur togs hänsyn till klimatanpassning? (se 8, 10) 

h. Hur såg samarbetet mellan kommunens klimatarbete och riskarbete ut i RSA-

processen? 

i. Hur fungerade samarbetet? 

j. Varifrån hämtades data? (se 8, 10) 

k. Fanns den data ni eftersökta? 

l. Saknades något när detta arbete genomfördes och/eller data söktes? 

 

19. Vem skriver er RSA?  

a. Var sitter den?  

b. Finns problem/fördelar med att den sitter/inte sitter i kommunhuset? 

 

20. Hur upplever ni upprättandet av RSA? 

a. Vilka svårigheter uppstod vid arbetet? 

b. Krävs omfattande samarbete via flera instanser? 

 

21. Arbetar ni med klimatanpassning på annat sätt än genom RSA? 

a. Beskriv hur. 

b. Vilken typ av klimatanpassning tar ni med? (pos./neg, nybygge). 

c. Vilka klimatrisker tar ni med? 

d. Vilka omfattas i arbetet? 

e. Hur sker samverkan om flera instanser inom kommunen berörs? 

f. Kan detta anses mer lämpligt än i RSA? Varför? Varför inte? 

 

22. Är det något övrigt du vill tillägga? 

 


