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Förord  
Först och främst skulle jag vilja tacka mina respondenter som var snälla och tog sig tid till 
att dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar till mig. Utan dessa hade denna uppsats 
inte varit möjlig. Vidare skulle jag vilja rikta ett stort tack till min handledare Sofie 
Storbjörk som stöttat mig genom hela processen med glada tillrop och bidragit med 
värdefulla inspel och tankar.  
 
Slutligen skulle jag vilja tacka mina nära och kära som stöttat mig genom hela processen 
och trott på mig!  
 
Mina Gunnarsson 
Linköping 2018-05-13   
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Sammanfattning 
Denna studie fokuserar på möjligheter och svårigheter vid implementering av 
klimatanpassning. Studien är inriktad på Karlstad kommun som under en längre period 
arbetat med klimatfrågor, främst översvämningsproblematiken. Studien har genomförts 
med semi-strukturerade intervjuer med fem tjänstepersoner vid Karlstad kommun som till 
vardags arbetar med klimatanpassning. Studien har två utgångspunkter där den första var 
att identifiera lärdomar och erfarenheter inom kommunen samt hur arbetet idag pågår. Den 
andra var att ställa detta mot tidigare studier för att försöka identifiera ifall det finns 
likheter eller skillnader mellan dessa, samt att se på implementering av klimatanpassning 
över tid.  Vid analysarbetet identifierades induktivt sju olika teman som innehöll både 
möjligheter och svårigheter. Särskilt betonas behovet av att integrera klimatanpassning 
inom hela den kommunala organisationen samt marknadens roll vid exploatering av 
kommunen, där marknaden vill mot vattennära områden med översvämningsrisk. 
Kommunen är idag medveten om fler klimatrisker, mot tidigare där översvämningen fick 
ett stort fokus. Vidare har en samordnare för klimatanpassning anställt som arbetar 
övergripande. Studien visar att klimatanpassning är en ständig process och som måste 
hållas aktuell på agendan, ständigt uppdateras och fortsatt integreras inom den kommunala 
organisationen.  

Abstract  
This study focuses on opportunities and difficulties in implementing climate adaptation. 
The study is focused on Karlstad municipality, which for a long time has worked on 
climate issues, mainly with flooding related problems. The study has been conducted with 
semi-structured interviews with five employees at Karlstad municipality who are working 
with climate change adaptation on a daily basis. The study has two starting points where 
the first was to identify the previous experiences in the municipality and how they 
approach these situations today. The other was to compare this against previous studies in 
order to identify if there are similarities or differences between them, as well as viewing 
the implementation of climate change adaptation over time. Inductively, seven different 
themes were identified that contained both possibilities and difficulties. In particular, they 
emphasized the need to integrate climate change adaptation throughout the municipal 
organization and the role of housing market exploiting the municipality, where the market 
wants to develop in areas with flood risk. The municipality is more aware of climatic risks 
today, compared to earlier periods when floods received a major focus. In addition, a 
coordinator for climate change adaptation has been employed and works with this problem 
on a central level. The study shows that climate change adaptation is an ongoing process 
and must constantly be on the agenda, consistently updated and further integrated within 
the municipal organization. 
Antal ord i brödtext: 12 760  
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1 Inledning  
 
I och med klimatförändringarna blir det allt viktigare att hantera dess följder (IPCC. 2014). 
Sverige har sedan 1996 arbetat med begränsning av klimatpåverkan vilket var en del av 
Agenda 21, men under 2005-2006 började frågan om klimatanpassning få ett större 
utrymme. Detta grundade sig exempelvis på extremväder som stormen Gudrun. Något år 
senare kom den statliga klimat- och sårbarhetsutredningen som beskrev effekterna av ett 
förändrat klimat. Det var inte längre enbart viktigt att begränsa klimatförändringarna utan 
även att hantera dess kommande konsekvenser (Wamsler & Brink. 2014). FN:s 
klimatpanel (IPCC) beskriver att konsekvenserna av ett förändrat klimat redan visat sig och 
att det är av vikt att arbetet med anpassning genomförs. Staten har en betydelse vid 
klimatanpassning då de har en samordnande roll, ger riktlinjer och information till regioner 
och kommuner. Men det faktiska arbetet sker i kommuner och det är där svårigheterna med 
att klimatanpassa blir som tydligast (IPCC. 2014). Många kommuner arbetar idag med att 
anpassa städerna genom olika strategier och åtgärder, men det finns flera faktorer som kan 
hindra detta. Exempel på svårigheter som tidigare forskning visat på är ekonomiska och 
personella resurser, intressekonflikter, brist på kunskap, avsaknad av politisk prioritering 
och nationella riktlinjer (Storbjörk. 2010; Glaas et al. 2010; Wamsler & brink. 2014).  
 
Vid klimatanpassning har tidigare forskning visat på den fysiska planeringen som en 
nyckelarena för att hantera konsekvenserna av ett förändrat klimat. Wamsler (2013) 
beskriver att om en stad ska kunna bli hållbar och ha möjlighet att hantera och återhämta 
sig efter effekter av ett förändrat klimat och kriser krävs det att klimatanpassning integreras 
inom alla delar av den fysiska planeringen (Wamsler. 2013). Men inom stadsplaneringen 
kan flera svårigheter och intressekonflikter försvåra kommunens hantering av klimatrisker. 
Inom stadsplaneringen uppkommer frågor om att hantera de kommande klimatriskerna 
samtidigt som kommunen vill expandera och förtäta (Dymén & Langlais. 2012; Storbjörk 
& Hjerpe. 2014; Storbjörk & Uggla. 2015; Granberg et al. 2016; Storbjörk et al. 2017). 
Barriärer som kan uppkomma vid klimatanpassning ses ofta som dynamiska och 
kontextberoende, vilket innebär att de kan variera från kommun till kommun men även när 
de uppkommer, då de förändras över tid. Tidigare hinder kan minska samtidigt som nya 
kan uppkomma och försvåra processen. Barriärerna kan även skilja sig beroende på vilken 
fas kommunen är i sin hantering där det inledande handlar om att få upp frågan på agendan 
mot senare där den ska implementeras (IPCC. 2013).  
 
Den tidigare klimatanpassningsforskningen har generellt varit fokuserad på nedslag i 
kommuner där fokuset har legat på att identifiera barriärer kopplat till implementering av 
klimatanpassning (Biesbroek et al. 2013; IPCC. 2013). Detta har dock lett till att det finns 
lite kunskap kring hur implementeringen av klimatanpassning har utvecklats inom 
kommuner över tid och det är här denna studie kommer in.  
 
Tidigare studier på Karlstad som genomfördes under 2012 (Hjerpe & Hrelja. 2013; 
Storbjörk et al. 2017) beskrev att Karlstad under en längre period har arbetat med 
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klimatarbete samt att det finns en politisk vilja att bli ledande inom miljö- och 
klimatfrågor. Att studera Karlstad kan ge en möjlighet att skapa en större förståelse för hur 
förutsättningar för genomförandet av klimatanpassning utvecklas över tid. Detta kan ge 
nya perspektiv på vad som krävs för att lyckas med det fortsätta arbetet och vad som kan 
försvåra processer med implementering av klimatanpassning över tid.  

2 Syfte 
Syfte med uppsatsen är att fånga upp erfarenheter och lärdomar av pågående 
implementering av klimatanpassning med fokus på faktorer som kan påverka möjligheten 
till klimatanpassning över tid. Detta kommer ske genom intervjuer med tjänstepersoner 
inom Karlstad kommun med en roll inom implementering och den fysiska planeringen. 
Fokuset ligger alltså på aktörer inom den offentliga sektorn. Resultatet av intervjuerna 
ställs mot tidigare forskning kring klimatanpassning i Sverige samt specifikt Karlstad för 
att se om och vilka faktorer som förändrats över tid.  

2.1 Frågeställningar 

 
• Vilka möjligheter för att genomföra klimatanpassning kan i nuläget identifieras av 

tjänstepersoner inom Karlstad kommun?  
 

• Vilka svårigheter för att genomföra klimatanpassning kan i nuläget identifieras av 
tjänstepersoner inom Karlstad kommun?  

 
• Vilka likheter/skillnader finns mellan vad som i nuläget påverkar förutsättningarna 

för klimatanpassning jämfört med tidigare studier?   
 
 
  



6   

3 Metod  
Nedan kommer den valda metoden beskrivas, val av kommun och respondenter samt hur 
intervjuerna och dess efterarbete genomfördes. Slutligen kommer validitet och reliabilitet 
samt etiska hänsynstaganden i samband med uppsatsen diskuteras. 

3.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

Den valda metoden för uppsatsen är kvalitativa forskningsintervjuer som används när 
forskaren vill undersöka en viss problemställning genom samtal med en annan part. 
Uppsatsen har en induktiv ansats vilket innebär att uppsatsen utgår ifrån ett antal 
frågeställningar och det empiriska materialet snarare än färdiga teorier som empirin 
appliceras på (Gillham. 2008). Denna metod passar syftet med uppsatsen då den är 
intresserad av vad ett antal aktörer lyfter fram kopplat till klimatanpassning. Den induktiva 
ansatsen lyfter fram det empiriska materialet och det som respondenterna fann som särskilt 
viktigt vilket var syftet med studien och inte se materialet ur ljuset av färdiga teorier.  
 
Intervjuer kan genomföras på olika sätt. Vid semi-strukturerad intervju finns det möjlighet 
för intervjuaren att på förhand ta fram en intervjuguide med ett antal frågor och teman som 
respondenten själv kan utveckla. Det finns även möjlighet för intervjuaren att avvika från 
intervjuguiden och fördjupa sig i det som respondenten lyfter. Detta till skillnad från 
ostrukturerad intervju där det är respondenten som styr samtalet eller strukturerad där det 
på förhand bestäms ett antal frågor av intervjuaren och utrymmet för att vidareutveckla är 
begränsat (Justesen & Mik-Meyer. 2011). Som metod valdes semi-strukturerade intervjuer 
då det ger intervjuaren en möjlighet att ställa frågor som är direkt kopplade till 
forskningsfrågorna samtidigt som respondenterna har möjlighet att presentera sina åsikter 
och erfarenheter. Intervjun var då styrd genom att utgå från ett antal teman och 
huvudfrågor men respondenten hade möjlighet att lyfta det som hen fann viktigt kring 
frågorna. 
 
Intervjuerna genomfördes enskilt. Bryman (2011) beskriver att genom den individuella 
intervjun kan den enskildes erfarenheter och tankar kring forskningsfrågan för studien 
lyftas. Vid en enskild semi-strukturerad intervju är det intervjuaren som leder samtalet med 
respondenten som väljer vad den vill ta upp inom ett tema. Efter intervjun transkriberas 
och tematiseras det enskilda materialet var för sig för att senare ställas i relation till andra 
intervjuer. Vid gruppintervju hade istället ett flertal respondenter tillsammans intervjuats 
och fokus hade legat dels på deras svar samt på diskussioner med andra respondenter. 
Under en gruppintervju kan ett så kallat ”grupptänkande” utvecklas där respondenternas 
svar kan påverkas av andra respondenternas. Bryman (2011) beskrev vidare att efterarbetet 
med gruppintervjuer är mer komplicerade där det är viktigt att efter separera vem som sagt 
vad, vilket är en svår och tidskrävande process.  
 
Syftet med uppsatsen är att se på enskilda tjänstepersoners erfarenheter kring 
klimatanpassning och då lämpade sig individuella intervjuer bättre än gruppintervjuer. 
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Genom att genomföra enskilda intervjuer, undveks risken för grupptänkande och den 
enskilde respondentens erfarenheter och tankar fick ett större fokus.  

3.2 Val av kommun och respondenter 

Karlstad kommun valdes ut som kommun då de dels pekades ut som särskilt utsatta av 
klimat- och sårbarhetsutredningen samt att kommunen under en längre tid arbetat med 
klimatanpassningsfrågor. Tidigare studier på Karlstad lyfter att kommunen pekats ut som 
proaktiv när det kommer till att hantera klimatriskerna och att de har en styrstrategi. 
Kommunen är idag i ett läge med genomförande och implementering snarare än att få upp 
frågan om klimatanpassning på den kommunala agendan (Storbjörk et al. 2017). Vidare 
har tidigare studier genomförts på Karlstad vilket möjliggjorde en jämförelse med dessa 
och empirin i denna uppsats (Hjerpe & Hrelja. 2013; Granberg et al. 2016; Storbjörk et al. 
2017), samt en möjlighet att följa hanteringen av klimatrisker över tid.  
 
Antalet respondenter har diskuterats. Vid ett för litet antal riskerar att det blir svårt att 
generalisera och se skillnader mot ett för stort material som försvårar att göra ingående 
analyser av intervjuerna (Kvale & Brinkmann. 2014). För att kunna besvara syftet och 
frågeställningarna inom ramen för uppsatsen omfattning ansågs fem respondenter vara 
rimligt.   
 
Valet av respondenter föll på fem personer som arbetade inom den kommunala  
förvaltningen med koppling till klimatanpassning (se tabell 1). Detta genomfördes med ett 
målinriktat urval vilket innebär att forskaren gör ett urval utifrån vilka forskningsfrågor 
som önskas svaras på (Bryman. 2011). Tidigare forskning har pekat ut den fysiska 
planeringen som en viktig arena för klimatanpassning (Dymén & Langlais. 2012; Storbjörk 
& Hjerpe. 2014; Storbjörk & Uggla. 2015; Granberg et al. 2016; Storbjörk et al. 2017). 
Sammantaget valdes därför respondenter som jobbar inom relevanta men olika delar av 
den kommunala organisationen och har betydelse för klimatanpassning i fysisk planering.  
Från kommunledningskontoret som jobbar övergripande kontaktades samordnaren för 
klimatanpassning i kommunen. På teknik- och fastighetsförvaltningen kontaktades 
översvämningssamordnaren som dessutom har ansvar för översvämningsprogrammet samt 
en projektledare som arbetar med mark- och exploatering i kommunen. Mark- och 
exploatering representerar kommunen som markägare, genomför detaljplanen samt 
upplåter mark till exploatörer. Från stadsbyggnadsförvaltningen kontaktades dels en 
stadsbyggnadsarkitekt som jobbade med detaljplaner samt en bygglovshandläggare. 
Miljöförvaltningen valdes bort då de primärt arbetar med klimatomställning och inte 
klimatanpassning.  
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Tabell 1: Sammanställning av respondenter  
 

Respondent Titel Arbetsuppgift Förvaltning  Tid inom 
kommunen 

Tidsåtgång 
intervju 
h:min 

Kommentar  

Respondent 1 Samhällsplanerare Samordnare 
klimatanpassning 

Kommunlednings- 
kontoret  

Mindre än 5 år 2:00  

Respondent 2 Översvämnings- 
samordnare 

Översvämnings- 
program samt 
projektledare vid 
åtgärd 

Teknik- och 
fastighets-  
förvaltningen 

Mer än 5 år 1:10  

Respondent 3 Projektledare Projektledning av 
exploaterings-projekt 
 

Teknik- och 
fastighets- 
förvaltningen (Mark 
och exploatering) 

Mindre än 5 år 1:00 Åhörare  

Respondent 4 Stadsbyggnadsarkitekt Detaljplanarbete, 
tidigare 
översvämnings-  
program och riktlinjer 
vid planering och 
bygglov 

Stadsbyggnads- 
förvaltningen 

Mer än 10 år 1:30  

Respondent 5 Bygglovshandläggare Bygglovs- 
ansökningar  

Stadsbyggnads- 
förvaltningen 

Mer än 5 år 1:10 Ej bandad  

 

3.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden togs fram med forskningsfrågorna i åtanke (se bilaga 1). Frågorna ska vara 
ställda så att forskaren får en uppfattning om respondentens upplevelser och erfarenheter i 
förhållande till forskningsfrågan. Frågorna ska innefatta att respondenten svarar på det som 
uppsatsen utgår ifrån men att detta ska ske från respondentens perspektiv utan ledande 
frågor. En grundregel är att ju kortare intervjufrågorna är, ju lättare är det för respondenten 
att besvara frågorna (Bryman. 2011; Justesen & Mik-Meyer. 2011). Intervjuerna som var 
semi-strukturerade innehöll först ett antal inledande bakgrundsfrågor och sen ett 15-tal 
huvudfrågor med tillhörande uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor samt indirekta frågor. 
Den senare typen av frågor ställdes för att fördjupa förståelsen av respondentens svar 
(Bryman. 2011). Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är av vikt att ge respondenten 
möjlighet att i slutet lyfta om det ytterligare var något de ansåg viktigt för studien, vilket 
respondenterna i denna uppsats hade möjlighet till.  
 
Bryman (2011) beskriver att det är klokt att genomföra en pilotintervju, dels för att testa 
intervjuguiden och att få träna på att genomföra metoden. Vid framtagandet av 
intervjuguide så testkördes denna med en släkting för att säkerställa att frågorna vara 
lättförståeliga samt god ordningsföljd. Personen är insatt i kommunal verksamhet delvis 
kopplat till fysisk planering med inte klimatanpassning.  
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3.4 Genomförandet av intervjuer 

Respondenterna kontaktas genom telefon eller mail. För att finna respondenter har så 
kallade “dörröppnare” använts för att få kontakt med personer lämpliga för uppsatsens 
syfte. Dörröppnare var dels respondenter som tipsade om annan respondent samt 
bygglovschef i en grannkommun med kontakter inom Karlstad kommun. Gemensamt för 
samtliga respondenter är att de fått mail där syftet med uppsatsen presenteras, hur 
materialet kommer användas, att jag önskar att banda samt tid och plats för intervju.  
 
Under en intervju är det av vikt att respondenten känner sig bekväm och att miljön runt om 
är lugn (Bryman. 2011; Kvale & Brinkmann. 2014). Under de genomförda intervjuerna 
bokade respondenterna rum på deras arbetsplatser som vi kunde utnyttja. För att de skulle 
känna sig bekväma var det av vikt att de fick en god inblick i syftet med studien, vem jag 
som intervjuare är, hur det inspelade materialet skulle användas samt att de skulle få 
bestämma hur de skulle benämnas i uppsatsen.  
 
De fyra första intervjuerna genomfördes på liknande sätt där ett antal frågor från 
intervjuguiden ställdes följt av följdfrågor. Det ska kommenteras att under intervju tre 
deltog ytterligare en person, som dock satt helt tyst. Det går inte att säga om detta kan ha 
påverkat. Möjligen att respondenten blev mer tillbakadragen vid att svara på lite känsligare 
frågor. I slutet av samtliga intervjuer diskuterades avidentifiering samt att respondenterna 
erbjuds tillgång till det material som används i uppsatsen för att se att det tolkats korrekt.  
 
Bryman (2011) beskriver att det är av vikt att innan genomförandet av intervjuer vara 
beredd på att saker kan förändras, vilket skedde vid den sista intervjun. Respondenten 
(bygglovshandläggaren) bad att inte bli bandad, vilket gjorde att jag fick agera både 
intervjuare samt sekreterare. Detta var komplicerat och jag hade svårt att både driva 
samtalet med frågor samt hinna skriva tillräckliga anteckningar. Efter intervjun 
sammanställdes anteckningarna snabbt och vidarebefordrades till respondenten för att hen 
skulle ha en möjlighet att se att jag uppfattat hen korrekt. Respondenten har kommenterat 
sammanställningen och bifogat synpunkter och förtydliganden. På grund av att jag inte 
kunde banda samt att mycket under intervjun gick förlorat har bygglovsperspektivet som 
denne respondent kom med inte fått samma utrymme i uppsatsen som de övriga fyra.  
 
Generellt så varierade intervjuerna i tid mellan 60 till 120 min. Bryman (2011) beskriver 
att längden på intervjuerna kan variera beroende på exempelvis hur bekväm respondenten 
känner sig eller hur mycket respondenten har att berätta. Bryman beskriver även att en 
längre intervju per automatik inte behöver innebära att det finns mer material till att 
besvara forskningsfrågorna. I denna studie är det dock klart att två respondenter får ett 
större utrymme än de andra tre. Detta grundar sig i att de arbetat längst med frågor direkt 
kopplat till översvämning och klimatanpassning, inte intervjuernas längd.  
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3.5 Efterarbetet med intervjuerna  

Efter intervjuerna har bandningarna sparats ned på mobil samt dator. Gillham (2008) lyfter 
att det är av vikt att genomföra transkriberingen så snart som möjligt eftersom det blir 
lättare att tolka inspelningen och för att kunna dra lärdomar till kommande intervjuerna. 
Jag transkriberade parallellt med fler intervjuer genomfördes vilket gjorde att jag kunde dra 
lärdomar för att ytterligare spetsa kommande intervjuer. Efter varje intervju sammanfattade 
jag kort i stora drag det som framkom i intervjun och belyste det som respondenterna 
särskilt lyft upp, något som både Bryman (2011) och Kvale och Brinkmann (2014) beskrev 
som viktigt.  
 
Materialet transkriberades ordagrant utav mig som intervjuade. Det som sållades bort var i 
enlighet med Gillham (2008) delar som “hmm” och upprepande som inte tillför något till 
själva meningen vilket också gör citaten mer lättförståeliga. Transkribering är en 
tidskrävande process och tog betydligt mycket längre tid än planerat.  
 
Kodning och tematisering genomfördes efter instruktionen från Kvale och Brinkmann 
(2014) samt Gillham (2008). Då studien är induktiv utgick temana från det empiriska 
materialet och inte färdiga teorier. Först genomfördes en genomläsning av varje enskild 
intervju för att få en överblick och börja arbetet med att identifiera teman eller kategorier 
som respondenten lyfte fram. Vid ett senare tillfälle lästes intervjuerna mer parallellt för att 
se skillnader, likheter och olika nyanser i det som uttryckts. Ett antal teman identifierades: 
medvetenhet, kunskapsunderlag, nyckelpersoner och personligt engagemang, den 
inomkommunala organisationen, utomkommunala aktörer, politiska prioriteringar och 
intressekonflikter och spårbundenhet. 
 
Under analysen och diskussionen beskriver Gillham (2008) att det är av vikt att det som 
respondenterna säger inte lyfts från sitt sammanhang för att passa in i något annat. I studien 
är det tolkningar och urvalet som påverkar resultatet av studien. Det är därför viktigt att det 
finns en god validitet och transparens hur detta har genomförts samt hanterats. I denna 
studie är det jag ensamt som valt ut delar av intervjuerna och citat. Det är viktigt att de 
placeras i de sammanhang de är menade och att det framgår i vilket sammanhang citatet 
tagits ut.  
 
Genomgående i analysen har citat använts från respondenterna för att belysa deras 
ståndpunkt. Under analysen har primärt 4 av respondenternas svar använts, då en 
intervjuperson inte ville bli inspelad och blir därmed svår att återberätta korrekt. Under 
analysen och diskussionen kommer enskilda individers perspektiv att pekas ut. Där 
respondenterna lyfter fram liknande tankar kommer detta att synliggöras. Ordbruket med 
en, vissa, flera och samtliga kommer att användas där vissa innebär två respondenter, flera 
innebära tre-fyra och samtliga där alla fem respondenter för liknande resonemang 
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3.6 Reliabilitet och validitet  

För studiens trovärdighet är det viktigt att diskutera studiens reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet avser studiens pålitlighet och ifall studien kan återupprepas. Validitet avser ifall 
studien mäter det den är avsedd till (Bryman. 2011). Kvale och Brinkmann (2014) 
beskriver att för att säkerställa reliabiliteten är det av vikt att det finns en god redogörelse 
för hur de olika steg av studien har genomförts för att kunna replikeras. Detta har gjorts 
genomgående men som Bryman (2011) beskriver är respondenternas svar utifrån 
erfarenheter just där och då vilket innebär att svaren kan variera beroende på tillfälle. Det 
viktiga är att vara transparent med vilka val som gjorts och ha en tydlig intervjuguide 
vilket kan möjliggöra att de stegen kan replieras vid ett senare tillfälle och grunden för en 
kommande studie blir den samma.  
 
Validitet handlar enligt Gillham (2008) samt Kvale och Brinkmann (2014) om hur 
transkriberingen genomförs och resultatet använts. Att redogöra för en intervju är att 
förkorta och generalisera vilket bygger på att forskaren gör ett urval. Det är av vikt att citat 
används i det sammanhanget som respondenten avsåg och att hur urvalet genomförts 
beskrivs. I enlighet med Bryman (2011) genomfördes en “respondentvalidering” där en 
sammanfattning av materialet som används i studien skickades till den berörda 
respondenten. Detta genomfördes för att respondenten ska se att citaten tolkats korrekt. Det 
kan bli problem ifall respondenten i efterhand vill ta bort citat, men i denna studie då det 
enbart var en forskare ansågs det nödvändigt för att säkerställa att intervjuerna används på 
ett korrekt och tillförlitligt sätt.  
 
Utav de fem intervjupersonerna har fyra svarat, De har antingen bekräftat att det ser 
korrekt ut eller lagt till vissa förtydliganden såsom vilken titel en respondent ville bli 
benämnd som. Detta har justerats i analysen.   

3.7 Etiska hänsynstaganden 

Enligt Gillham (2008) är det viktigt att ta etiska hänsynstaganden vid intervjustudier. Det 
är av vikt att respondenterna får en klar uppfattning om vem intervjuaren är, syftet med 
studien, hur materialet kommer hanteras och användas. Respondenterna har fått detta 
presenterat både på mail och vid intervjutillfället. Samtliga respondenter har frivilligt valt 
att delta i studien. Vid de intervjuer där inspelning genomförts har respondenterna godkänt 
detta och respondenten som inte ville bli bandad respekteras. Vidare diskuterade Gillham 
(2008) anonymitet vid intervju. I denna studie har inte anonymitet kunnat garanteras men 
respondenterna har avidentifieras och tillsammans med intervjuaren kommit fram till hur 
de ska benämnas.  
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4 Klimatanpassning: bakgrund och tidigare forskning 
Nedan beskrivs bakgrunden till klimatanpassning i Sverige och Karlstad. Vidare kommer 
det övergripande forskningsläget kring faktorer som anses viktiga för kommunernas 
möjligheter och svårigheter att bedriva klimatanpassning att redovisas. Först 
anpassningsstudier inom Sverige och där efter de tre studierna som fokuserade på Karlstad.  

4.1 Klimatanpassning i Sverige  

Arbetet med att begränsa klimatpåverkan har pågått under en lång tid i Sverige medan 
frågan om anpassning till de kommande klimatkriserna har kommit på agendan de senaste 
15 åren. 2005 tillsatte regeringen en statlig utredning för att studera hur Sverige påverkas 
av det förändrade klimatet. Efter det lyftes frågan om klimatanpassning hos allt fler 
kommuner. Ytterligare en faktor som påverkat klimatanpassningen i Sverige är plan- och 
bygglagen som sedan 2010 innehåller krav på kommuner att ta risker för bland annat 
översvämning med i beräkning vid plan- och byggfrågor (Keskitalo et al. 2012).  
 
I Sverige är det kommunerna som till stor del ansvarar för klimatanpassningen, vilket 
kopplas till det kommunala planmonopolet. Den fysiska planeringen har pekats ut som en 
viktig arena för klimatanpassning (Storbjörk. 2007). I enlighet med plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) ska kommuner vid planläggning och bygglov eller förhandsbesked ta 
hänsyn till om den utpekade marken är lämplig i förhållande till risken för olyckor, 
översvämning och erosion (SFS 2010:900). I Sverige har nationella myndigheter såsom 
SMHI i uppdrag att producera kunskapsunderlag för kommunerna att använda vid 
klimatanpassningsarbetet (Storbjörk. 2007). Länsstyrelserna har ett övergripande ansvar 
som samordnande och även som tillsynsmyndighet när det kommer till kommunernas 
översikts- och detaljplaner (Keskitalo et al. 2012). Här har länsstyrelsen i uppdrag att se att 
kommunerna följer plan- och bygglagen samt överpröva planer om de inte anses vara 
lämplig med hänsyn till risken för exempelvis översvämning eller erosion (SFS 2010:90). 
 
Karlstad var en av kommunerna som särskild utpekades som sårbar i samband med klimat- 
och sårbarhetsutredningens delbetänkande 2006 (SOU 2006:94). Karlstads lokalisering på 
ett delta där Klarälven rinner ut i Vänern har gjort kommunen sårbar för översvämningar. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utkom under början av 2018 med 
en uppdaterad översyn över områden med betydande översvämningsrisk. Vid senaste 
karteringen av Karlstad identifierades att vid översvämning från Klarälven med ett 100-
årsflöde beräknas cirka 600 boende och 550 anställda påverkas. Vid högsta beräknade 
flöde väntas cirka 15 000 boende och 13 500 anställda påverkas. Vid översvämning från 
Vänern med ett 100-årsflöde beräknas cirka 400 boende och 150 anställda påverkas. Vid 
högsta flöde cirka 2 000 boende och 3 700 anställda. MSB beskriver även att vid 100-
årsflöde kan områden med naturreservat, natura 2000-områden, miljöfarlig verksamhet, 
vattenskyddsområde, väg, distributionsbyggnader etcetera påverkas negativt (MSB. 2018). 
I kommunens rapport Klimatanpassning - Risker och konsekvenser med ett förändrat 
klimat i Karlstad identifierades även översvämning i form av skyfall som ökande i 
samband med klimatförändringarna där de tre formerna av översvämning (från Vänern, 
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Klarälven och skyfall) förväntades öka risken för ras och skred. I rapporten identifierades 
även en ökad risk för värmeböljor. På grund av läget har Karlstad alltid haft en 
översvämningsrisk men denna har ökat i samband med klimatförändringarna (Karlstad 
kommun. 2016).  
 
Karlstads övergripande vision är Livskvalitet Karlstad 100 000 som grundar sig att staden 
ska vara attraktiv och långsiktigt strävar efter att öka till 100 000 invånare. Tillväxten ska 
genomföras på ett sätt som är ekonomiskt, socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart. Den 
önskade befolkningsökningen innebär att staden kommer behöva byggas ut ytterligare 
(Karlstad kommun. 2016), För att uppnå visionen har kommunen en miljö- och 
klimatstrategi där hantering av klimatrisker finns, primärt inriktad på att hantera 
översvämningsproblematiken. Att hantera denna beskrivs som grundläggande för den 
befintliga staden och den fortsatta utveckling (Karlstad kommun. 2013). Tidigare studier 
visar att det i Karlstad under en längre tid har funnits en politisk ambition vara ledande i 
miljö- och klimatfrågor, där deltaproblematiken finns med. Kommunen har genomfört ett 
djupgående arbete kring att ta fram underlag om översvämningsrisker samt ta fram 
strategiska styrdokument och riktlinjer för hantering av byggnation i områden med 
översvämningsrisk (Storbjörk et al. 2017). Karlstad kommun har sedan 2010 ett 
översvämningsprogram som innehåller ett antal åtgärder för att hantera 
översvämningsfrågan (Karlstad kommun. 2012), bland annat framtagande av riktlinjer för 
planering och byggnation som uppdaterades under 2018 (Karlstad kommun. 2018). Under 
2014 beslutades det av teknik- och fastighetsnämnden att en klimatanpassningsplan skulle 
tas fram med grunden i att kunna anpassa kommunens verksamheter efter de konsekvenser 
som klimatförändringarna väntas ge (Karlstad kommun. 2015). Arbetet med 
klimatanpassningsplanen pågår nu (Värmlands folkblad. 2016).  

4.2 Forskningsläget i Sverige; möjligheter och svårigheter  

Tidigare forskning kring möjligheter och svårigheter för klimatanpassning – studiens 
vetenskapliga förankring – presenteras nedan. Då studien hade en induktiv ansats har 
teman identifierats i empirin och sedan har samma teman använts vid framtagandet av 
forskningsläget med avgränsning till svenska studier.  
 
Den första faktor som identifierats var medvetenhet kring klimatrisker som en viktig faktor 
för implementeringen av klimatanpassningsåtgärder. Den tidiga forskningen (Granberg & 
Elander. 2007; Storbjörk. 2007; Keskitalo et al. 2012) lyfter fram en bristande medvetenhet 
inom kommunerna (främst bland politiker och allmänheten) kring de kommande 
klimatriskerna och svårigheter att omvandla den medvetenhet som finns kring risker till ett 
faktiskt handlande. Händelser som ökade medvetenheten och kunskapen lyfts även som en 
viktig faktor (Storbjörk. 2006; 2007; 2010; Glaas et al 2010: Keskitalo et al. 2012; 
Granberg et al. 2016). Här betonas exempelvis tidigare översvämningar (Storbjörk. 2007; 
Keskitalo et al. 2012) och klimat- och sårbarhetsutredningen (Keskitalo et al. 2012; 
Granberg et al. 2016).   
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Den andra faktor som noterats är vikten av kunskapsunderlag. Avsaknad av kunskap, 
underlag och osäkerheter kring data presenteras som svårigheter vid arbetet med 
klimatanpassning (Storbjörk. 2006; Dymén & Langlais. 2012; Wamsler & Brink. 2014; 
Hjerpe et al 2015). Även avsaknad av lokala underlag lyfts som en svårighet (Granberg & 
Elander. 2007). Hjerpe et al. (2015) och Granberg et al. (2016) beskriver att trots att det 
finns kunskap och underlag så leder inte detta per automatik till att klimatanpassning 
genomförs.  
 
Den tredje faktor som identifierats är nyckelaktörer och personligt engagemang som 
möjlighet för kommunernas klimatanpassningsarbete. Detta lyfts upp av tidigare forskning 
som både en möjlighet och en svårighet. Det är av vikt att ha engagerade tjänstepersoner 
som kan leda arbetet och driva det framåt inom kommunen (Storbjörk. 2007; 2010; 
Keskitalo et al. 2012; Wamsler & Brink. 2014), samtidigt som det kan bli ett problem om 
frågan stannar hos en aktör/person och inte sprids inom hela organisationen (Storbjörk. 
2006). Det kan även bli problem ifall övriga inom organisationen förlitar sig på att en aktör 
hanterar frågan själv.  
 
Den fjärde faktor som identifierades var den kommunala organisationen. Denna faktor 
innehåller frågor kring ansvar och relationer inom kommunen. Tidigare forskning belyser 
vikten av en tydlig ansvarsfördelning och att en otydlig ansvarsfördelning är en svårighet 
för att hantera klimatrisker (Storbjörk. 2006; 2007; 2010; Glaas et al. 2010; Westerhoff et 
al. 2011; Storbjörk & Hjerpe. 2014). Senare forskning har betonat att det i ett 
implementeringsskede blir viktigt att skapa arenor för möten mellan sektorer som sker 
kontinuerligt (Storbjörk et al. 2017). Vidare beskrivs politiker ha en viktig roll som ledare 
för att ta initiativ och legitimera handling för arbetet inom kommunen (Hjerpe et al. 2015; 
Lundqvist. 2016; Storbjörk et al. 2017). Det är också viktigt var i kommunen frågor 
hanteras, vilka som inkluderas och vem som har ansvaret. Tidiga studier visade att det ofta 
var den tekniska enheten som hanterar klimatanpassning då det fokuseras på tekniska 
åtgärder (Glaas et al. 2010; Storbjörk 2010), medan det idag lyfts att det är av stor vikt att 
implementera frågan inom hela den kommunala organisationen (Wamsler. 2013; Storbjörk 
et al. 2017). Ytterligare en del i organisationsfrågan är vikten av kommunala styrdokument 
och riktlinjer där avsaknad av dessa lyfts som en svårighet (Storbjörk. 2006; 2007; 2010; 
Glaas et al. 2010; Dymén & Langlais. 2012).  
 
Den femte faktor som lyfts är utomkommunala relationer där relationen mellan kommunen 
och länsstyrelsen samt utomkommunala nätverk lyfts. Relationen mellan kommunen och 
länsstyrelsen beskrivs som viktig och något som kan både skapa en möjlighet och svårighet 
för klimatanpassningsarbetet. Dymén och Langlais (2012) och Wamsler (2013) beskriver 
att kommunerna i många lägen inte klarar klimatanpassningsarbetet utan att stöttning, 
samarbete och samverkan mellan kommuner, länsstyrelser och myndigheter blir viktigt. 
Antonson et al. (2016) lyfter att en ansträngd relation mellan kommunen och länsstyrelsen 
kan försvåra arbetet.  
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Den sjätte faktorn, politiska prioriteringar och intressekonflikter, återfinns bland flertalet 
av de tidigare svenska studierna. Här handlar det dels om politikernas syn på 
klimatanpassning och ifall det finns andra områden som prioriteras vilket även kan 
härledas till intressekonflikter (Storbjörk. 2006; Granberg & Elander. 2007; Storbjörk. 
2010; Storbjörk & Hjerpe. 2014; Granberg et al. 2016; Storbjörk et al. 2017). Ett exempel 
på intressekonflikt som lyfts i en artikel författad av Storbjörk och Hjerpe (2014) är 
konflikten mellan att bevara staden och hållbar stadsutveckling mot önskan till 
exploatering.  
 
Den sjunde faktor som identifierats är spårberoende (path dependency) som innefattar hur 
tidigare beslut och utvecklingslinjer påverkar senare beslut. Ett exempel är svårigheter där 
ny bebyggelse möter redan existerande bebyggelse. Dels handlar det om att det redan finns 
bebyggelse i område med risk vilket minskar benägenheten att undvika ytterligare 
exploatering i området. Det kan också bli problematiskt att följa riktlinjer när den nya 
byggnationen ska passa in med den redan befintliga (Storbjörk och Uggla 2015).  

4.3 Forskningsläget Karlstad   

För Karlstad har tre tidigare studier identifierats. Hjerpe och Hrelja (2013) och Storbjörk et 
al. (2017) som genomfört fokusgrupper med tjänstepersoner och politiker inom Karlstad 
kommun under 2012 samt intervjuer med länsstyrelsen i Värmland. Studierna syftade till 
att fånga upp erfarenheter och lärdomar kring klimatomställning inom kommunen där 
klimatanpassning är en central del. Vidare återfinns Granberg et al. (2016) som studerat 
översiktsplaner och detaljplaner inom Karlstad kommun med fokus på översvämningsrisk. 
Här diskuteras vilka klimatrelaterade risker som står i fokus, vad som kan ha påverkat 
utformningen av översiktsplan och detaljplan och var kommunen väljer att exploatera.  
 
De tidigare studierna (Hjerpe & Hrelja. 2013; Granberg et al. 2016; Storbjörk et al. 2017) 
lyfter fram att Karlstad har en god medvetenhet kring översvämningsproblematiken och 
även ett gott kunskapsunderlag för detta. Granberg et al. (2016) lyfter att det i Karlstad 
finns kunskap om de framtida översvämningarna, men att detta inte hindrar exploatering av 
riskområden. Detta antyder att kunskap i sig inte räcker utan att det krävs mer för att 
genomföra åtgärd.  
 
Inom kommunen finns det en prioritering att vara drivande inom miljö- och klimatfrågor, 
där hantering av översvämningsrisken och klimatanpassning ingår. Den övergripande 
visionen Livskvalitet Karlstad 100 000 beskrevs i de tidigare studierna som starkt drivande 
med starka politiska ambitioner att utvidga staden. Det vattennära läget lyftes fram som en 
möjlighet att skapa en attraktiv stad med ökat antal boende. Dock sågs detta som 
problematiskt i förhållande till översvämningsrisken.  
 
De tidigare studierna lyfter vikten av en god kommunikation inom kommunen och med 
andra aktörer, primärt länsstyrelsen och byggherrar, men att kommunikationen för tiden 
vid intervjuerna inte var tillfredsställande utan behövde öka.   
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5 Resultat och analys  
I kapitlet nedan kommer de olika temana som framkom vid analys av det empiriska 
materialet att beskrivas och diskuteras i relation till tidigare vetenskaplig forskning. De 
faktorer som identifierades utifrån intervjuerna var: medvetenhet, kunskapsunderlag, 
nyckelaktörer och personbundet engagemang, inomkommunala organisationen, 
utomkommunala aktörer, politiska prioriteringar och intressekonflikter och spårbundenhet.   

5.1 Medvetenhet  

Under intervjuerna uttalade sig flertalet respondenter om betydelsen av medvetenheten 
kring problematiken med klimatrisker. Flera respondenter lyfte medvetenheten som en 
drivkraft i den mån att både tjänstepersoner och politiker är upplysta om att det finns en 
problematik med klimatrisker och primärt översvämningar. I Karlstads fall är 
medvetenheten till stor del grundad i att staden ligger i ett delta och därmed sårbart mot 
översvämningar. Stadsbyggnadsarkitekten och Bygglovshandläggaren beskrev 
medvetenheten och arbetet inför kommande klimatrisker som en grundförutsättning för att 
fortsatt kunna utveckla staden. Här överensstämmer intervjusvaren väl med tidigare studier 
som betonat medvetenhet om riskerna som en grundförutsättning för klimatanpassning 
(Granberg. 2007; Storbjörk. 2007)  
 
Översvämningssamordnaren beskriver en ökande medvetenhet inom den kommunala 
organisationen. Respondenten lyfte att när hen startade arbeta inom kommunen i början av 
2010 var frågan om klimatanpassning inte lika aktuell, men att den sedan dess har ökat. 
Hen beskriver att en orsak till detta kan ha varit att frågan om klimatanpassning och 
översvämning då gick från en något som ett fåtal arbetade med, till att idag inkludera flera 
som också tar ansvar för frågan. Detta beskrev respondenten som en process som tar lång 
tid, men av vikt för implementeringen av klimatanpassning. I samband med att 
medvetenheten ökade tryckte tjänstepersonerna på politikerna att klimatanpassning och 
översvämning var viktiga frågor som politikerna måste ha i åtanke.  
 
Respondenterna lyfte flera olika händelser som bidragit till en ökad medvetenhet. För det 
första nämnder flertalet av respondenterna översvämningarna i Vänern 2000–2001 där 
Karlstad och Arvika drabbades. Stadsbyggnadsarkitekten lyfte även översvämningar 1995 
och skyfall under 2014. Att tidigare klimatrelaterade händelser påverkar 
klimatanpassningsarbetet lyfts av flertalet tidigare studier (Storbjörk. 2006; 2007; 2010; 
Glaas et al 2010: Keskitalo et al. 2012; Granberg et al. 2016). I Karlstad specifikt beskriver 
Granberg et al. (2016) att exempelvis översvämningarna 1995 ökade medvetenheten om 
översvämningsrisken vilket fick utslag i kommunens kommande översiktsplaner och 
detaljplaner.   
 
För det andra lyfte två av respondenterna (1 och 4) att medvetenheten har ökat genom att 
klimatanpassning diskuterats på en internationell och nationell nivå. 
Stadsbyggnadsarkitekten lyfte att det går i vågor och förändras över tid vad kommunen 
lägger fokus på vilket speglas i citatet nedan:  
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[...] framförallt nationellt för kommunen, alltså är ju lite känslig för vad som händer i 
världen på något sätt och så blir det ju diskussion om det där och det börjar ju 
kommunerna ha med, titta på och det är lite konferenser. [...], när det blev modernt 
med miljökonsekvensbeskrivning och då hade ju alla kursinstitut […], fixade kurser i 
och med det där [...], så har det ju varit med klimatanpassning också att det 
aktualiseras och lyfts upp och hänger på.- respondent 4 

 
Två respondenter (2 och 4) lyfte klimat- och sårbarhetsutredningens delbetänkande från 
2006 som en stor drivkraft i arbetet med klimatanpassning och översvämningar:  
 

[...] sen kom ju klimat och sårbarhetsutredningen 2007 och det var då man tog 
beslutet att ta fram översvämningsprogrammet för Karlstad pekades ut som väldigt 
hårt där. - respondent 4.  

 
Av den tidigare forskningen är det flera som lyfter klimat- och sårbarhetsutredningen som 
en viktig händelse för möjligheten till klimatanpassningsarbete i Sverige. Granberg et al. 
(2016) beskriver att i Karlstad specifikt fick utredningen direkt en stor roll för 
klimatanpassningsarbetet och redan detaljplaner från 2008 influerades genom att riskerna 
för översvämning fick en större roll än tidigare. Tidigare studier har menat att framtagandet 
av översvämningsprogrammet gjorde att Karlstad hamnade i framkant när det gällde att 
planera för kommande översvämningar (Granberg et al. 2016; Storbjörk et al. 2017), vilket 
Stadsbyggnadsarkitekten bekräftade under intervjun.   
 
Ytterligare en faktor som ökat medvetenheten och drivet kring klimatrisker är att 
kommunen anställt personer med kompetens kring klimatrisker. Detta har lett till att 
medvetenheten kring riskfrågor vidgats och kunskapen har ökat, där exempelvis 
värmeböljor samt ras och skred under den senare fått ett allt större fokus. Vidare beskriver 
Stadsbyggnadsarkitekten att i samband med att kommunen blivit mer medveten om fler 
klimatrisker utöver översvämningar finns det en aktiv vilja att hantera dessa: 
 

[...] eller ska jag säga svårigheterna har ju förändrats i och med vi blir varse fler och 
fler svårigheter då vart efter man lär sig, så kan man ju säga. Samtidigt som, viljan till 
att lösa problemen har ju inte förändrats utan den finns ju va, alltså att man får 
anpassa sig till dom svårigheter man ser och så försöker man lösa det - respondent 4 

 
Klimatanpassning som en multisektoriell fråga tas upp av flertalet tidigare vetenskapliga 
artiklar där det lyfts som en svårighet att frågan inte integrerats inom alla sektorer. Det är 
alltså av vikt att alla sektorer är medvetna om sin roll i klimatanpassningen för att det ska 
finnas en möjlighet att hantera frågan (Storbjörk. 2007; Glaas et al. 2010; Wamsler & 
Brink. 2014; Hjerpe et al. 2015 Antonson et al. 2016; Storbjörk et al. 2017). Trots att en 
ökad spridning noteras i intervjuerna hoppades Samhällsplaneraren som arbetar med den 
kommande klimatanpassningsplanen kunna sprida frågan ytterligare bland tjänstepersoner 
inom kommunen. Hen hoppas även att medvetenheten kan bidra till att kunskapen inom 
kommunen ökar och blir mer lättillgänglig för alla berörda aktörer inom den kommunala 
organisationen:  
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Just medvetenheten tror jag att är viktig. Att det skapas en medvetenhet, att vi kan få 
ny kunskap kring underlag för att ta rätt beslut och att vi kan organisera en insamling 
av den här kunskapen och att vi samlar den någonstans så att folk kan komma åt den. 
- respondent 1 

Sammantaget kring medvetenheten kan en ökning inom kommunen generellt identifierats, 
vilket grundar sig i olika händelser och att den fått en större spridning. Arbetet med 
klimatanpassning inkluderar fler idag men implementeringen tar tid samtidigt som fler 
klimatrisker upptagas vilka måste hanteras.  

5.2 Kunskapsunderlag  

Kunskapsunderlag är något som diskuterades av samtliga respondenter. Underlagen 
används i samband med beslut om exploatering, detaljplan och bygglov samt direkt vid val 
av åtgärd. Flera av respondenterna belyste att det finns ett bra kart- och kunskapsunderlag 
vilket lyftes som en drivkraft. Samhällsplaneraren lyfter fram tre viktiga karteringar som 
används vid planering och bygglov: lågpunktskarteringen, översvämningskartering samt 
konsekvensanalys av skyfall. Samhällsplaneraren lyfte vidare en studie kring 
klimatanpassning som genomförs där risker och konsekvenser som Karlstad står inför vid 
ett förändrat klimat identifierades. Studien är ett kunskapsunderlag som syftar till att se hur 
klimatförändringarna kommer att påverka Karlstad. Studien sågs som grund för den 
kommande klimatanpassningsplanen. Samhällsplaneraren beskrevs studien som en 
drivkraft för det fortsatta arbetet med klimatanpassning inom kommunen.  
 
Översvämningssamordnaren beskrev att det sedan 2000 tagits fram kartunderlag kopplat 
till översvämning i Karlstad och att kommunen lagt ned både tid och pengar för att ta fram 
kunskapsunderlag. Dessutom berättade hen att kommunen tagit fram ytterligare underlag 
för skyfall samt en förstudie för att se hur teknik- och fastighetsförvaltningens lokaler (i 
detta fall vårdboenden) är anpassade för att kunna gå vidare för att genomföra åtgärder. 
Däremot beskrev Stadsbyggnadsarkitekten underlag kring andra klimatrelaterade risker, 
exempelvis värmeöar, att det är mer osäkert hur mycket kunskap det finns och det därmed 
finns en svårighet att beakta dessa. Det finns alltså ett behov av ytterligare kunskap och 
underlag för att hantera fler klimatrisker. Översvämningsrisken har varit påtaglig under en 
längre period och nya klimatrelaterade risker har, senare fått ett större fokus. 
Projektledaren som jobbar med exploateringsfrågor beskrev att även om det finns ett gott 
kunskapsunderlag, behövs det ibland att kommunen anlitar konsulter för att ta fram 
ytterligare underlag vid specifika projekt. Att täcka kunskapsluckor med konsulter för att 
överkomma svårigheter med avsaknad av underlag har även tidigare forskning lyft som en 
möjlighet (Glaas et al. 2010).  
 
Tidigare anpassningsstudier har visat avsaknad av underlag och kunskap som en svårighet 
till att kunna hantera kommande klimatkriser (Storbjörk. 2006; Glaas er al. 2010; Dymén 
& Langlais. 2012; Wamsler & Brink. 2014; Hjerpe et al 2015). En avsaknad kan leda till 
att frågorna inte tas med i beräkning och att det finns ett fortsatt behov att ta fram nya 
underlag och ytterligare kunskap, vilket Samhällsplaneraren beskrev att kommunen arbetar 
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med idag. Kommunen beskriver sig ha underlag vid översvämning, men att det är mer 
oklart kring övriga klimatrisker vilket försvårar hanteringen av dessa. 
Översvämningsfrågan i Karlstad går att ställa i relation till forskarna Hjerpe et al. (2015) 
och Granberg et al. (2016) som problematiserar att trots att det finns underlag behöver inte 
detta leda till att klimatanpassningsåtgärder genomförs. I Karlstad lyfte 
Översvämningssamordnaren att vid översvämning finns det ett gediget kunskapsunderlag 
men som Granberg et al. (2016) beskrev så har detta inte hindrat vidare exploatering i 
områden med risk för översvämning i Karlstad.  
 
En ytterligare svårighet som betonas av Bygglovshandläggaren är svårigheter i att tolka 
och använda underlag, det vill säga att tillämpa underlagen. Som exempel på detta 
redogjorde hen att det finns ett underlag för dagvattensamlare och vart vatten kan tänkas 
ansamlas. Vid byggnation och exempelvis anläggande av asfalt kan platser som är avsedda 
som infiltrerande mark tas bort vilket gör det svårt att beräkna konsekvenserna vid en 
eventuell översvämning. Här blir det då en svårighet att i praktiken och vid beslutsfattande 
använda underlagen. Översvämningssamordnaren lyfte även problematiken att trots att 
kommunen tittar på tidigare erfarenheter från översvämningar finns en svårighet i samband 
med att staden förändras. Det är svårt att veta exakt hur det kommer se ut framöver, det vill 
säga hur den befintliga staden exploateras vilket påverkar riskerna och underlagens 
tillförlitlighet: 
 

[...] Och sen tittar vi på vad vi kan kommas att tänkas mötas och till det så måste man 
såklart lägga tidigare erfarenheter från översvämningar då vet man att där brukar vi 
få problem […] sen vet vi ju inte, staden har ju förändrats en del sen vi hade dom här 
jätteöversvämningarna så därför vet vi inte riktigt hur det kommer se ut i och med att 
vi har byggt så mycket nytt - respondent 2  

 
De ovanstående exemplen från Bygglovshandläggaren och Översvämnings-samordnaren 
tyder på att det stundtals finns en osäkerhet i de underlag som finns. Underlagen måste 
kontinuerligt uppdateras för att vara aktuella och minska osäkerheten. Detta återspeglas i 
flera tidigare studier som lyfter att osäkerhet kring kunskapsunderlag blir en svårighet för 
klimatanpassning (Storbjörk. 2006; Dymén & Langlais. 2012; Wamsler & Brink. 2014; 
Hjerpe et al 2015). När frågan om att tillämpa underlag aktualiseras i kommunen blir det 
klart att trots att det finns underlag blir dessa stundtals svåra att tillämpa då staden 
förändras över tid. Det är alltså av vikt att underlagen följer med förändringarna i staden 
för att kunna beräkna eventuella risker och möjliggöra en klimatanpassning.   

5.3 Nyckelaktörer och personbundet engagemang  

Den tredje faktorn som driver arbetet framåt som identifierades utifrån intervjuerna var 
nyckelaktörer, det personliga engagemanget och kompetens bland tjänstepersonerna inom 
kommunen. Det första respondenterna pekade ut var specifika personers engagemang och 
kompetens där Översvämningssamordnaren, Stadsbyggnadsarkitekten och direktören vid 
teknik- och fastighetsförvaltningen lyftes. Exempelvis Översvämningssamordnaren lyftes 
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av flera respondenter för hens personliga engagemang, som en kompetent nyckelaktör vid 
översvämningsfrågan i kommunen: 
 

[...] om personligt engagemang eller eldsjälar, det vet jag ju att 
[översvämningssamordnaren] är ju jätteduktig och brinner för översvämningsfrågan 
så där tror jag [hen] har spelat en jättestor roll för att sätta Karlstad på 
översvämningsskyddskartan - respondent 1 

 
Även tidigare forskning beskriver att sådana “eldsjälar” kan bidra till att klimatanpassning 
får en större roll och implementeras i kommunen (Hjerpe et al. 2014). För det andra 
diskuterades hur nyckelaktörer påverkat frågans spridning inom kommunen. Nyckelaktörer 
kan vara en drivkraft för att föra arbetet framåt men även bidra till att frågan inte sprids 
inom kommunen vilket skapar en brist på engagemang i stort. Personer med en viss 
kompetens kan öka medvetenheten och kunskapen om den specifika risken men bli ett 
problem ifall frågan inte vidare implementeras i den övriga organisationen utan upplevs 
ägas av en person/aktör (Storbjörk & Hedrén. 2011; Wamsler et al. 2013; Hjerpe et al. 
2014). I likhet med detta lyfte två respondenter frågan om huruvida alla tjänstepersoner 
känner ett engagemang för klimatanpassning och att de upplever att vissa tjänstepersoner 
litar mer på andras agerande, vilket sågs som en svårighet för klimatanpassningsarbetet. 
Under intervjun med Stadsbyggnadsarkitekten framkom det att:  
 

Att jag tar hand om frågan så behöver inte dom, eller så där. - respondent 4 
 
Översvämningssamordnaren och Stadsbyggnadsarkitekten lyfte även frågan om 
personberoendet, dvs. att om klimatanpassning får en roll eller inte är beroende på vem 
som är delaktig i projekt.  
 

[...] jag kan ju inte vara med i alla projekt […], vi gör ju många projekt som inte är i 
planer, i planer måste de kolla på risker, men jag tänker att vi gör en väldigt många 
andra ombyggnadsprojekt, och där kan det vara lätt att vi missar olika saker, man 
kanske inte är medveten eller har kunskapen om det. Det hänger helt enkelt på att det 
är annat som är i fokus. Det är väl en svårighet kan jag väl tycka just det. - respondent 
2  

 
[…], beroende på vilken stadsarkitekt du har så kanske olika, vet inte, hur frågor blir 
starkare eller inte eller svagare - respondent 4 

 
Detta innebär att det finns en sårbarhet och svårighet att hantera klimatanpassning ifall det 
inte finns med personer med kompetens kring frågan. Reflektionerna kan också tyda på en 
brist av spridning inom kommunen, vilket är en tidigare identifierad svårighet vid 
implementering av klimatanpassning (Storbjörk. 2007; Glaas et al. 2010; Wamsler & 
Brink. 2014; Hjerpe et al. 2015; Antonson et al. 2016; Storbjörk et al. 2017).  Vidare 
beskrev Wamsler och Brink (2014) att andra intressen kan få ett större fokus vilket kan 
bero på bristen av frågans integrering i andra sektorer och nivåer än de som direkt berörs. 
Ifall frågan inte är sektorsöverskridande och på alla nivåer inom en kommun kan den 
glömmas bort mot andra intressen som direkt berör.  
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Problematiken kring att en fråga inte är tillräckligt förankrad hos fler aktörer kan även 
kopplas till om en nyckelaktör slutar eller byter arbetsuppgifter. Det finns därmed en 
sårbarhet när frågan tillhör en nyckelaktör och inte är förankrad hos andra. Flera av 
respondenterna (1, 2 och 4) lyfte denna svårighet och Stadsbyggnadsarkitekten belyste 
detta genom ett antal frågor:  
 

Går man ju till den och den och sen som hände ju omorganisationer så den man 
jobbade med blev chef någonstans och ska göra någonting annat, jaha, Vem ska vi ta 
nu? Vem ska vi prata med nu? - respondent 4 

 
Även Översvämningssamordnaren resonerade kring hur arbetet med klimatanpassning 
förändrats i och med att nyckelaktörer slutar inom kommunen. Hen lyfter att frågan kring 
klimatanpassning och översvämning tidigare låg på både stadsbyggnadsförvaltningen och 
teknik- och fastighetsförvaltningen, men i samband med att personer som jobbade med 
frågan på stadsbyggnadsförvaltningen slutade så lades mer ansvar på teknik- och 
fastighetsförvaltningen. Detta resulterade i att frågan fick större fokus på de tekniska 
projekten och inte stadsbilden som den tidigare hade fått. Alltså beroende på vart personer 
som arbetar med klimatanpassning och översvämning arbetar i den kommunala 
organisationen läggs olika fokus på frågorna. Detta speglar återigen att frågan i kommunen 
är beroende på ett visst antal personer/aktörer och inte är utspridd inom hela organisationen 
(Storbjörk. 2007; Glaas et al. 2010; Wamsler & Brink. 2014; Hjerpe et al. 2015; Antonson 
et al. 2016; Storbjörk et al. 2017). 

5.4 Inomkommunala organisationen  

Inomkommunala organisationen innefattar ansvar och relationer. Mer specifikt är faktorer 
som kommunens uppbyggnad, ansvarsfrågan, relationen mellan förvaltningar och politiker 
samt vikten av styrdokument centrala.   
 
Enligt intervjuerna framgick det att kommunledningskontoret idag har det övergripande 
ansvaret för det strategiska arbetet. På kommunledningskontoret sitter 
klimatanpassningssamordnaren och arbetet med klimatanpassningsplan samt 
översiktsplaner genomförs här. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med detaljplaner och 
bygglov samt har tagit fram riktlinjer för planering och bygglov. Vidare företräder teknik- 
och fastighetsförvaltningen på mark och exploateringsenheten (MEX) kommunen som 
markägare och arbetar med att genomföra detaljplanerna samt upplåta mark till 
exploatörer. På förvaltningen sitter översvämningssamordnaren med ansvar för 
översämningsprogrammet och det är den förvaltningen som dels hanterar befintlig 
byggnation som ägs av kommunen och genomför åtgärder, permanenta och temporära. 
Översvämningssamordnaren är tydlig med att varje enskild verksamhet inom kommunen är 
ansvarig för sin verksamhet när det kommer till att hantera klimatrisker och vid en kris.  
 
Den första faktorn som beskrivs av respondenterna är ansvarsfördelningen vid hantering 
av klimatkriser. Flera respondenter efterfrågade att kommunen skulle ta ett större 
helhetsgrepp om klimatanpassning samt att tidigare beslut borde tagits på högre nivå. I 
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Karlstad beskrev Översvämningssamordnaren att det tidigare inte funnits någon som 
övergripande varit ansvarig för klimatanpassning utan att detta outtalat har legat på 
översvämningssamordnaren. Sen 2017 jobbar en person på kommunledningskontoret med 
klimatanpassning vilket var ett välkommet tillskott menade vissa respondenter (2 och 4). 
Tidigare forskning har visat att många kommuner har haft en svårighet i samband med att 
de saknar ansvarig för klimatanpassning (Hjerpe et al. 2014). Karlstad har nu en möjlighet 
till spridning av frågan då de har en anställd som jobbar övergripande med 
klimatanpassning för att få det inom hela den kommunala organisationen. 
Samhällsplaneraren som är den person nu jobbar med klimatanpassningsfrågan utvecklar 
nedan anledningen till att frågan nu hanteras på kommunledningskontoret:   
 

[...] så när det handlar om frågor som, påverkar, kommunen i stort så är det oftast 
frågor som landar på kommunledningskontoret att samordna eller reda ut. Så det är 
därför den här klimatanpassningsfrågan har hamnar på kommunledningskontoret. - 
respondent 1 

 
Vidare efterfrågade vissa respondenter att fler frågor som påverkar hela kommunen borde 
få en mer övergripande hantering, exempelvis översvämning och kris- och beredskap med 
tillhörande styrdokument som översvämningsprogrammet och riktlinjer för planering och 
bygglov. I citatet nedan utvecklar Stadsbyggnadsarkitekten sin syn:  
 

[...] att hantera just översvämningsfrågan borde ju ligga tycker jag på 
kommunledningskontoret som det ser ut nu [...] den borde ju ha legat där bland andra 
övergripande riktlinjer och program och sånt där. - respondent 4 

 
Vid just översvämningsfrågan handlade den från början till stor del om tekniska åtgärder 
och därför placerades översvämningssamordnaren på teknik- och fastighetsförvaltningen. 
Även tidigare studier på klimatanpassning stämmer in i detta resonemang där 
klimatanpassning och klimatsårbarhet ofta hamnade på de tekniska förvaltningarna. Detta 
gjorde att de tekniska åtgärderna hamnade i fokus och de strategiska hamnade i 
bakgrunden (Glaas et al. 2010; Hjerpe et al. 2015). Att klimatanpassning hanteras av ett för 
begränsat antal personer eller sektorer har även tidigare forskning visat vara en svårighet 
(Storbjörk. 2007; Storbjörk. 2010; Glaas et al. 2010; Wamsler & Brink. 2014; Hjerpe et al. 
2015 Antonson et al. 2016; Storbjörk et al. 2017). 
 
Översvämningssamordnaren är tydlig med att alla har ett ansvar när det kommer till att 
hantera klimatrisker men lyfte samtidigt att alla frågor inte är lämpade att hantera på 
kommunledningskontoret. Ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna måste redas ut 
och hen tog exemplet med fördelningen mellan hens förvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen.  
 

Då kan det ju vara så här att, vård och omsorg hyr lokalerna av kommunen. Då måste 
vård och omsorg ha ett behovskrav till vår förvaltning att dom vill att deras lokal ska 
vara förberedd för reservkraft, och sen har vi då elnät som också då kanske måste 
kunna koppla in reservkraft, så att så det är så väldigt många delar och det är inte så 
lätt att rodda i vems ansvaret där är egentligen. - respondent 2 
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Utöver ansvarsfördelningen inom kommunen påverkar även vilket ansvar kommunen tar 
på sig vid åtgärd. Stadsbyggnadsarkitekten beskrev genomförandet av åtgärder i Skåre, en 
plats med stor risk för översvämning, som exempel där det finns svårigheter att göra 
åtgärder innan ansvarsfrågan är utredd mellan kommunen och kommuninvånarna. Att 
ansvarsfördelningen är oklar leder till att kommunen inte genomför åtgärden. 
Stadsbyggnadsarkitekten ger sin syn på ansvarsfrågan i citatet nedan.  
 

[...] och vad tar kommunen på sig för ansvar med det här, så alla dom där frågorna 
måste vi lösa innan vi säger nu börjar vi pröjsa det här och bygga det här, så under 
hela den tiden kan vi inte bygga någonting i Skåre. - respondent 4   

 
Nästa organisationsfråga som lyftes av flera respondenter var relationen inom kommunen 
mellan tjänstepersonerna. För det första beskriver flera respondenter (2, 3 och 4) att det 
sker mycket samarbete mellan förvaltningarna och lyfter främst samarbetet mellan 
stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen som en möjlighet. 
Wamsler (2013) har likaså påtalat samarbete mellan förvaltningarna som viktigt för att 
kunna hantera klimatrisker. Som exempel lyfte Projektledaren att det är av vikt att teknik- 
och fastighetsförvaltningen är delaktiga i planarbetet, vilket hon utvecklar i citatet nedan.  
 

Vi jobbar ju ganska mycket tillsammans, det är ju dom som driver själva planarbetet. 
Men vi är ju med hela tiden så vi jobbar ju tätt med dem. Och det är ju mycket för att 
vi är markägare och det är våran mark som planläggs. Och det är vi som ska 
genomföra planen sen. Så vi måste ju se till att den görs genomförbar och att vi har 
koll egentligen. - respondent 3 

 
För det andra lyftes behovet av ytterligare samverkan där Bygglovshandläggaren beskrev 
att byggenheten till viss del medverkande vid detaljplanearbete, men önskade att de kunde 
delta mer. Bygglovshandläggaren lyfte även svårigheter med kommunikationen mellan 
detaljplanenheten och bygglov där det stundvis upplevs som svårt att tolka varför det 
beslutats på ett visst sätt i en plan. Liknande dilemma beskrevs av Storbjörk och Hjerpe 
(2013) där det lyftes att en bättre samordning mellan översiktsplanering, detaljplanering 
samt bygglov var av vikt för att bättre kunna hantera klimatriskerna. I Karlstad skulle en 
ökad kommunikation behövas men för att uppnå detta beskrev Bygglovshandläggaren att 
det behövdes mer tid.  
 
Nästa faktor som lyftes av flertalet respondenter (1, 2, 3 och 4) var relationen mellan 
politiker och tjänstepersoner. Stadsbyggnadsarkitekten beskrev att tjänstepersonerna och 
politikerna har en god relation vilket sågs som en möjlighet. Även om respondenterna till 
stor del är nöjda med relationen så finns det även svårigheter i hur de olika aktörerna 
tänker, vilket återfinns under politiska prioriteringar. Den goda relationen beskrev 
Stadsbyggnadsarkitekten grundar sig i att politikerna litar på tjänstepersonerna:  
 

[...] i vår kommun så tror jag politikerna har, dom sätter ju en väldigt och tydlig 
rågång mellan vad som är tjänstemän och vad som är politiker, politikerna är ju inte 
inne och agerar tjänstemän och dom går ju inte runt och lovar bygglov och sånt där, 
ibland händer det ju att de lovar folk att vi ska göra saker och ting också men inte så 
mycket som i en liten kommun - respondent 4  
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Även Översvämningssamordnaren lyfte att politikerna till stor del lyssnar på 
tjänstepersonerna och kring översvämningsprogrammet har det tillförts investeringspengar 
till översvämningsåtgärder, vilket lyfts som en betydande drivkraft. För driftpengar krävs 
fortsatt kommunikation:  
 

[...] där måste vi ju politikerna bli medvetna om att vi behöver mer driftpengar om vi 
ska satsa på det här behöver vi också mer driftpengar och det är också upp till oss 
faktiskt och förklara det på ett bra sätt till politikerna - respondent 2 

 
Tidigare forskning lyfter relationen mellan politiker och tjänstepersoner som viktig. 
Studier i Karlstad har lyft vikten av ett gott samarbete mellan politiker och tjänstepersoner. 
Det finns en vilja att vara ledande i Sverige inom miljöområdet, vilket driver arbetet framåt 
(Storbjörk et al. 2017). Detta skulle kunna tyda på varför det tillförts investeringspengar till 
översvämningsarbetet. I Storbjörk et al. (2017) skildras att politiker från bland annat 
Karlstad upplevde att vissa enskilda tjänstepersoner stundtals blev väldigt drivande och 
nämnde begreppet tjänstemannastyre vilket syftar till när det är tjänstepersonerna som styr 
över arbetet i kommunen och inte politikerna.  
 
Slutligen lyfte samtliga respondenter betydelsen av kommunala styrdokument. För det 
första beskrev samtliga respondenter att kommunen följer de styrdokument och riktlinjer 
som finns kring klimatanpassning, men två respondenter att de stundvis frångås. För det 
andra beskrev Översvämningssamordnaren vikten av att ha styrdokument eller mål att luta 
sig emot i arbetet där det idag finns en avsaknad. I samband med klimatanpassningsplanen 
beskrev Översvämningssamordnaren: 

[...] alltså om man ser ett behov från tjänstemannanivå att vi behöver göra saker så är 
det alltid bättre att kunna förhålla sig till en plan eller ett mål som kommunen har. 
För så kan man hänvisa till det att vi ska göra det här och det här så är det ju väldigt 
viktigt att ta fram planer - respondent 2 

Som exempel tar vissa av respondenterna (2 och 4) exemplet att det idag finns en avsaknad 
av styrdokument som reglerar klimatanpassning och kris- och beredskapsfrågor, vilket 
lyftes som en svårighet. Även tidigare forskning stämmer in i behovet av kommunala 
styrdokument och riktlinjer för att legitimera och främja klimatanpassningsarbete 
(Storbjörk. 2006; 2007; 2010; Glaas et al. 2010; Dymén & Langlais. 2012; Storbjörk et al. 
2017).  
 
Slutligen beskrevs det utifrån respondenterna att kommunen nu genomför en genomgång 
av styrdokument där en klimatanpassningsplan ska tas fram och att det under början av 
2018 antogs nya riktlinjer för planering och bygglov. Översvämningssamordnaren beskrev 
att de nya riktlinjerna ska vara tydligare och lättare att använda vilket förenklar arbetet med 
att hantera klimatriskerna. Samhällsplaneraren lyfter att det idag finns en stor mängd 
dokument som finns kvar sen tidigare vilket är en organisatorisk utmaning för kommunen 
att sortera vilka som fortsatt är aktuella idag och vilka som kan införlivas i exempelvis 
översiktsplanen. En tidigare studie genomförd på Karlstad med grund i fokusgrupper 2012 
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beskrevs det att tjänstepersoner tidigare tyckte att det fanns ett stort antal styrdokument och 
efterfrågade en ny styrmodell som senare infördes (Hjerpe & Hrelja. 2013). Trots detta 
beskrev Samhällsplaneraren att mängden dokument som finns kvar idag är fortsatt en 
svårighet för kommunen.  

5.5 Utomkommunala aktörer  

En aspekt som framkom som betydelsefull i flera intervjuer gäller kommunens relation 
med externa aktörer. Det första som beskrevs av respondenterna var relationen mellan 
kommunen och länsstyrelsen. Flertalet respondenter (1, 2, 3 och 4) framställde relationen 
som något ansträngd vilket grundar sig i att kommunen och länsstyrelsens har olika syn på 
riskfrågan. Generellt accepterar kommunen en högre risk än länsstyrelsen vilket kan bli 
problematiskt när länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har möjlighet att överpröva en 
plan. Nedan skildras riskfrågan av Samhällsplaneraren och Översvämningssamordnaren: 
 

[...] ja med den är ju just att vi inte riktigt ser på samma sätt som länsstyrelsen och 
Boverket. Där är det ju en svårighet. För om vi planerar utifrån det vi tycker är 
rimligt, rimligt risktagande, så kommer det att överklagas eller protesteras från 
länsstyrelsen. Där är det en svårighet i själva planeringsarbet byggandet för 
kommunen. - respondent 1 

 
[...] där förordar dom en viss nivå medans vi förordar en annan. Och det är ju en 
bara en uppfattning om vad vi accepterar för risker […]. - respondent 2 

 
Stadsbyggnadsarkitekten lyfte även att hen upplevde länsstyrelsen som oflexibel och att de 
ogärna frångår riktlinjerna, något hen lyfte som en svårighet för kommunens 
stadsutveckling. När det gäller faktabladet Stigande vatten som togs fram av länsstyrelsen i 
Värmland och länsstyrelsen Västra Götaland menar Samhällsplaneraren att länsstyrelserna 
tolkade resultatet av faktabladet olika:  
 

[...] har haft olika ingångar i hur dom ser på det. Länsstyrelsen i Värmland har tagit 
dom här siffrorna och gått på dem stenhårt mot Västra Götaland har varit lite mer 
flexibel och kunna diskutera lite. Så där är det ju beroende på länsstyrelsen 
inställning så kan dom få olika utfall […], och det är ju deras uppdrag. Dom ska ju 
vara rådgivande och tillsynsmyndighet så det där är ganska svårt för dom, det fattar 
man ju. - respondent 1 

 
Liknande skiljaktigheter noteras kring Boverkets nya tillsynsvägledning för 
länsstyrelserna:  
 

Men nu i veckan kom Boverket med deras rekommendationer för en vägledning till 
länsstyrelserna. [...] Och Boverket har beslutat att då ska man ta höjd även för 
bostäder och nya bostadsområden ska man ta höjd för högsta flöde som man kallar 
det eller 10 000 års nivå [...] och det tycker vi är ganska orimligt. - respondent 1 

 
Stadsarkitekten lyfte parallellt att kommunen och länsstyrelsen har olika roller vilket måste 
accepteras. Relationen mellan kommunen och länsstyrelsen har av tidigare studier lyfts 
som något viktigt men stundvis problematiskt. Tidigare anpassningsforskning beskrev att 
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kommunerna å ena sidan ville ha mer stöttning och riktlinjer för att arbeta med 
klimatanpassning (Glaas et al. 2010; Storbjörk. 2007; Dymén & Langlais. 2012; Wamsler. 
2013; Wamsler & Brink. 2014) samtidigt som relationen å andra sidan har varit 
komplicerad vilket relaterats till de roller aktörerna har (Glaas et al. 2010; Antonson et al. 
2016; Storbjörk et al. 2017). I Karlstad är det tydligt att kommunen snarast vill gå på sin 
egen linje och bedömning av risker och inte på länsstyrelsens linje, vilket även tidigare 
forskning i Karlstad noterat (Storbjörk et al. 2017).  
 
Utöver relationen med Länsstyrelsen lyfte vissa av respondenterna nätverk som en 
drivkraft.  Översvämningssamordnaren tyckte på att det är viktigt att delta i nätverk och 
konferenser för att dela med sig av erfarenheter och tillsammans kunna påverka. Ett 
exempel Översvämningssamordnaren lyfte var att kommunen tillsammans med andra 
kommuner drev behovet av en nationell samordnare för klimatanpassning. Även tidigare 
forskning har lyft vikten av samverkan med andra kommuner och myndigheter som en 
möjlighet för att driva arbetet med klimatanpassning framåt (Wamsler & Brink. 2014; 
Lundqvist. 2016).  
 
Behovet av en nationell samordnare som Översvämningssamordnaren lyfter kan tyda på att 
kommunen efterfrågar mer samordning och rådgivning från ovan, något tidigare forskning 
beskrivits som viktigt för att arbeta med klimatanpassning i kommunerna (Glaas et al. 
2010; Storbjörk. 2007; Dymén & Langlais. 2012; Wamsler. 2013; Wamsler & Brink. 
2014). 

5.6 Politiska prioriteringar och intressekonflikter 

Nästa tema innefattar både politiska prioriteringar och intressekonflikter som framkom 
under intervjuerna. För det första diskuterades politiskt prioritering och driv vid 
klimatanpassning. Meningarna går isär bland intervjupersonerna. 
Översvämningssamordnaren lyfte att för just översvämningsfrågan finns det ett driv bland 
politikerna, bland annat var klimatanpassningsplanen i grunden ett politiskt initiativ, men 
för klimatanpassningen i stort är det mer osäkert. 
 
Stadsbyggnadsarkitekten menar istället att det finns en politisk medvetenhet men inte ett 
direkt driv i frågan. Stadsbyggnadsarkitekten lyfte fram att klimatanpassning ibland ses 
som något “besvärligt” enligt politikerna som kan hindra möjligheten till att utveckla 
staden, vilket försvårar arbetet med klimatanpassning när utveckling prioriteras. Att frågan 
är prioriterad hos politikerna lyfts som en tydlig drivkraft av flera tidigare studier 
(Westerhoff et al. 2011; Storbjörk & Uggla. 2015; Hjerpe et al. 2015). I Karlstad beskrev 
respondenterna att problem uppkommer när klimatanpassning ställs mot andra 
prioriteringar. Samtliga respondenter lyfte att Karlstad kommun växer och det faktum att 
det behövs fler bostäder i kommunen, vilket också är den övergripande visionen för 
kommunen:  
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[...] vi har [Livskvalitet Karlstad 100 000] alltså det är ju vad vi ska åstadkomma 
alltså. Även om vi inte pratar om den varje dag så är det ju det man vet att tillväxt, vi 
ska jobba för tillväxt punkt. - respondent 4 

 
Stadsbyggnadsarkitekten beskrev att tillväxten får en högre prioritering och genomsyrar 
fler politiska beslut än exempelvis översvämningsfrågan. För en vidareutveckling av 
staden krävs det att fler områden exploateras samtidigt som hanteringen av klimatrisker är 
en grundförutsättning för fortsatt tillväxt och exploatering av kommunen. Balansgången 
blir politiskt svår: 
 

[...] alltså min syn på politiker är att dom har väldigt svårt att säga nej, dom har svårt 
att stava till det. Dom tänker väldigt mycket om att säga jaaa och ge lov till folk att 
göra saker och ting och vill väldigt gärna vara dom som är med och utvecklar och så 
där och vill inte bromsa utvecklingen. […] det blir klimatanpassning någonting som 
känns “besvärligt”, då vill man nog inte så mycket ställa dom kraven. - respondent 4 

 
[...] det är ju väl det här med, måste vi, “Alltså kan vi verkligen inte bygga där på 
grund ut av översvämning?” Alltså är, “Ja men vi måste väl kunna bygga där ändå 
hur ska vi göra för det då?” “Det får [tjänstepersonerna] lösa på något sätt”.  - 
respondent 4 

 
Granberg et al (2016) har i sina tidigare studier i Karlstad noterat samma sak, att 
klimatanpassning och risker ställs mot den politiska viljan att utveckla staden och göra den 
konkurrenskraftig genom att bygga attraktiva vattennära bostäder som ska locka invånare. 
Granberg et al. (2016) lyfte att även om det finns kunskap om klimatrelaterade risker och 
styrdokument kan dessa inte tävla mot andra värden inom kommunen som 
konkurrenskraft. Detta då det finns en norm inom kommunen som främjar konkurrenskraft 
genom vattennära bebyggelse. För att detta skulle förändras behöver värdet att bygga vid 
vattnet att minska, vilket kan vara svårt genom styrdokument. Respondenterna i denna 
studie lyfte förhoppningar om att klimatanpassning skulle få en större roll i samband med 
klimatanpassningsplanen, men i relation till det Granberg et al (2016) beskrev ser detta ut 
att bli problematiskt ifall den står mot värden i den övergripande visionen. 
 
Den andra faktorn som respondenterna lyfte var marknaden och ekonomisk investering 
som styr vart kommunen ska växa. Respondenterna (1, 2 och 3) menar tydligt att 
marknaden dras mot vattnet:  
 

Folk vet om att det kan inträffa översvämningar samtidigt som är vi väldigt beroende 
och väldigt tacksamma att ha […] den här vardagspositiva som vi får av vattnet och 
att bo vid vattnet. Och då tror jag att människor väljer att bo nära vattnet för det ger 
mycket, 364 dagar om året så är det väl bara positivt sen kanske en dag är mer 
negativt. - respondent 2 

 
Marknaden vill enligt Samhällsplaneraren se bostäder vid vattnet eftersom det finns en 
möjlighet att få ekonomi för projekt:  
 

Det är ju några saker som vi inte styr över, det är ju marknaden som styr […]. För 
några decennier sen var inte vatten intressant, och nu har vi plötsligt fått för oss att 
man ska bo så när vatten som möjligt, […]. Och då är det ju lite naivt att tänka att vi 
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kan ju bygga detaljplaner [...] där det inte byggs för att det inte är attraktivt. Som 
marknaden ser ut, man måste ju få ekonomi i sina projekt annars fungerar det ju inte. 
- respondent 1  

 
Samhällsplaneraren ser inte en strategi av reträtt, alltså att kommunerna ska byggas bort 
från vattnet som framkomlig:  
 

[...] vi ser ju att trycket ligger ju längst med vattnet, så vi är ju inte positivt inställda 
till att vi bygger i bakkanten, […] det är ju vi som kan styra utvecklingen samtidigt 
[…] väljer ju exploatörer att bygga där som anser sig kunna göra vinst. [...] det ju 
inte säkert att vi kan styra hur som helst. […] ur en klimatanpassning synpunkt är det 
ju jätterimligt att man bygger bakåt, men om man tänker […] att en stad ska växa och 
marknaden ska vilja bygga så kanske det är otänkbart just nu i alla fall. - respondent 1  

 
Att intresset med att expandera kommunen och bygga vattennära ställs mot reträtt och 
klimatanpassning är något som flertalet tidigare forskningsartiklar beskrivit. Det vattennära 
läget skapar attraktiva bostäder, lockar invånare och ökar tillväxten (Storbjörk. 2007; 
Dymén & Langlais. 2012; Storbjörk & Uggla. 2015; Antonson et al. 2016; Granberg et al. 
2016; Storbjörk et al. 2017). Att marknaden och exploatörerna vill närmare vattnet 
beskrivs även i tidigare forskning från Karlstad (Hjerpe & Hrelja. 2013) där en 
tjänsteperson lyfte att kommunen ville exploatera närmare staden, på grund av att det där 
fanns kollektivtrafik, men att exploatören satte det vattennära läget som viktigare. 
Granberg et al (2016) som bland annat studerat Karlstads senaste tre översiktsplaner 
beskrev att fokus i den senaste flyttade från att bygga ut åt norr och öst mot centrala staden 
och mot vattnet eftersom det fanns en efterfrågan på mer bostäder vid vattnet. Med 
visionen Livskvalitet Karlstad 100 000 som grund för kommunen måste kommunen 
anpassa sig efter det marknaden finner attraktivt, vilket innebär vattennära i områden med 
översvämningsrisk.  
 
Stadsbyggnadsarkitekten lyfte frågan kring att ställa krav på exploatören. Politikerna vill 
fortsätta se en tillväxt inom kommunen vilket leder till att de inte vill ställa tuffa krav på 
exploatören. Liknande problematik återfinns i Storbjörk et al (2017) som beskriver att det i 
Karlstad även tidigare funnits en svårighet med att ställa tuffa krav på exploatörer med 
risken att de inte vill bygga mot att tillåta med lägre krav. Här har kommuner visat sig 
benägna att vara tillmötesgående mot exploatörer. 
 
Eftersom byggande vid vatten kräver extra klimatanpassningsåtgärder bidrar också ett 
attraktivt läge till möjligheten att få tillbaka investerade exploateringspengar. 
Projektledaren tog exemplet med exploateringen av Jakobsberg som är attraktivt där 
kommunen har möjlighet att få tillbaka investeringspengarna men med hänsyn till 
klimatrisker ligger området i risk för översvämningar. Även tidigare anpassningsstudie 
beskrev de ekonomiska incitamenten som viktiga vid exploatering (Storbjörk & Uggla. 
2015). Ytterligare bebyggelse i befintliga områden kan även leda till att pengar avsätts för 
att skydda den befintliga byggnationen och Stadsbyggnadsarkitekten beskrev Inre Hamn 
som exempel på detta:  
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[...] och då har man vallat in hela området. Och då har man klarat även Vågmästaren 
och Tyggårdsviken, men [aktörer i befintliga hus] behöver ju inte vara med och pröjsa 
för det där va dom åker ju med utav bara farten [...]. Men att det kom till berodde ju 
på att vi ville utveckla området mera det kom ju inte till för att skydda det som redan 
fanns här. - respondent 4  

 
Kopplat till ekonomisk investering lyfte Samhällsplaneraren och Stadsbyggnadsarkitekten 
svårigheten med att prioritera investeringar på grund av tidsperspektivet. Det kan vara svårt 
att motivera en dyr investering med skattepengar när det finns konkurrerande intressen. 
Samhällsplaneraren lyfter diskussionen kring tidsperspektiv:  
 

[...] för det är klart att det är lite lättare att hantera […] skola och vård är ganska 
tydliga välfärdstjänster. [...] Och sen har vi, hur motiverar man att man bygger 
någonting för 100 miljoner som kanske inte inträffar under sin livstid. Men samtidigt, 
skulle man inte göra det och det inträffar, ja då är det 500 miljoner. [...] Det är ju en 
jättesvår avvägning vad vi vågar att, eller vad vi anser är rimliga insatser för 
någonting som kanske inte inträffar på 100–200 år. - respondent 1  

 
Tidsaspekten är en svårighet som återkommer i flera tidigare studier. Storbjörk (2006) 
beskrev att det finns en långsiktig vinst i att investera i klimatanpassningsåtgärder. Dock är 
det svårt att motivera då en klimatkris sällan eller kanske aldrig har hänt. Liknande 
problematik lyfte Samhällsplaneraren och flera respondenter beskrev att kommunen är väl 
medveten att det förr eller senare kommer. Både Storbjörk (2007) och Hjerpe et al. (2015) 
beskrev att ofta prioriteras istället mer akuta problem mot exempelvis investering i en 
klimatanpassningsåtgärd, vilket återspeglas i citatet ovan. 
 
Den tredje faktorn är intressekonflikter. Vissa av respondenterna lyfte frågan kring det 
vattennära läget mot att bygga klimatsäkert bort från vattnet. Vidare syntes att vissa av 
respondenterna (2 och 4) hade lite olika syn på vad en förtätning av staden skulle innebära 
för översvämningsrisken. Översvämningssamordnaren beskrev att hen personligen tycker 
att den främsta konflikten gäller förtätning av kommunen med det ökade antalet hårdgjorda 
ytor. Stadsbyggnadsarkitekten lyfte att kommunen måste ställa frågan kring översvämning 
mot en “hållbar stadsstruktur”:  
 

Alltså man måste ju väga översvämningsfrågan och översvämningsskyddet mot att 
man skapar en hållbar stadsstruktur av andra skäl […] alltså som Karlstad ligger så 
är det ju frågan om att vi vill förtäta staden, få fler att bo och så att dom kan […] gå 
och cykla till målpunkter och det innebär ju att bygga inom deltaområdet för att få till 
det där och det är ju det som kommer i konflikt med översvämning. - respondent 4 

 
Samhällsplaneraren beskrev istället att vid exploatering utåt skulle andra intressekonflikter 
uppkomma och tog exemplet med att exploatera i områden med hög biologisk mångfald 
eller rekreativa värden. Intressekonflikten mellan klimatanpassning och naturvärden blev 
tydlig respondenterna beskrev att kommunen sökt tillstånd för att muddra i den västra 
älvfåran. Kommunen avsåg dels att minska risken för översvämningar samt att kunna 
använda muddringsmassorna till andra klimatanpassningsåtgärder. Länsstyrelsen avslog 
ansökan med hänvisning till naturvärden:  
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Kommunen vill ju muddra i Klarälven och det har ju länsstyrelsen, en del av 
länsstyrelsen sagt att det här är ju jättebra för att minska översvämningsrisken[...], 
och men då är det en annan del av länsstyrelsen som säger men om ni muddrar här så 
påverkar ni ekologin, [...], där har vi verkligen en svårighet en intressekonflikt mellan 
kommunen och länsstyrelsen eller en del av länsstyrelsen. - respondent 1  

 
Här visade sig en intressekonflikt där kommunen värderade risken för översvämning högst 
och länsstyrelsen naturvärden. I ett klimatanpassningsperspektiv försvårade länsstyrelsens 
beslut. Tidigare forskning i Karlstad (Hjerpe & Hrelja. 2013) har även diskuterat muddring 
kort. En av respondenterna lyfte då att ett av bakgrundsproblemen var att miljöbalken inte 
var anpassad för en kommun som ville hantera översvämningar eftersom miljömål ställdes 
mot andra mål.  

5.7 Spårbundenhet 

Spårbundenhet i denna studie avser hur befintlig byggnation påverkar möjligheten till 
klimatanpassning. Även om ingen respondent själv använder uttrycket är det utifrån 
intervjuerna tydligt att spårbundenheten påverkar. En stor del av kommunen utformades 
innan klimatanpassning fanns tydligt på agendan och staden har därmed utformas utan att 
ta hänsyn till klimatrisker. Vid nybyggnation i befintliga områden kan detta leda till 
problem vilket belystes av flera respondenter (2, 3, 4 och 5). För det första lyfte 
Stadsbyggnadsarkitekten kommunens placering och att det inte går att flytta den vilket 
innebär att kommunen måste arbeta med den stad som finns.  För det andra lyfte 
Översvämningssamordnaren och Stadsbyggnadsarkitekten att det blir en konflikt när 
frimärksplaner genomförs, det vill säga mindre planer i redan befintliga områden eftersom 
omkringliggande bebyggelse ligger lägre än riktlinjerna som tar höjd för 
klimatförändringarna och att det då är svårt att höja vid nybyggnation. 
Översvämningssamordnaren utvecklar problematiken:  
 

[...] reda finns flera områden i Karlstad som är bebyggt på lågt belägen mark och då 
när man gör en liten frimärksplan i det området så är de ju svårt att, du kanske inte 
kan ändra VA-systemet efter dom nya riktlinjerna på grund av det, du kan inte höja 
gatan precis där och samtidigt blir det att det blir ytterligare fler människor som bor 
på det där området som inte ligger så bra till. - respondent 2 

 
Vidare lyfte flera respondenter (1, 3 och 5) att de påtänkta åtgärderna kanske inte alltid 
passar in i den omkringliggande miljön vilket kan försvåra genomförandet av åtgärder.  
 
För det tredje lyftes det att respondenterna hade olika syn på att fortsätta bygga i område 
med översvämningsrisk. Här handlar det om att kommunen tidigare byggt olämpligt i 
förhållande till översvämningsrisken och ifall kommunen ska fortsätta föra detta, alltså 
stärka stigberoendet. Stadsbyggnadsarkitekten beskrev att hen och 
översvämningssamordnaren inte alltid är överens vilket kan grunda sig i hur de ser för sig 
att staden ska utvecklas: 
 

[Översvämningssamordnaren] tycker inte att det är rimligt att det kommer flera som 
bekymmer och vi kan inte räkna med att man kommer ta hand om det här problemet, 



31   

[...] vi kanske inte klara av att ta hand om det utan det här området det kommer att 
översvämmas, vi kommer inte kunna fixa det där och då har vi ju skapat några fler 
som kommer att drabbas ut av översvämning, och det har 
[översämningssamordnaren] ju i o för sig rätt i men på något sätt så, vi måste, vi 
måste ändå kunna utveckla staden. - respondent 4 

 
Även tidigare studier har visat hur kommuner med befintlig vattennära bebyggelse har 
svårt att se varför de ska hindra ytterligare bebyggelse inom samma område likasom 
svårigheten i att följa bestämda riktlinjerna när det finns byggnation runt om som ligger 
under nivån (Storbjörk och Uggla 2015).  
 
Slutligen under spårbundenhet så lyfte Samhällsplaneraren en vattendom som reglerar 
mängden vatten som får släppas ut i Göta Älv. Här är stigberoendet att tidigare beslut och i 
detta fall domar påverkar hur kommunen vid ett senare kan agera. Samhällsplaneraren 
beskrev att kommunen inte har rådighet över hur mycket vatten som får släppas ut vilket 
lyftes som en svårighet:  
 

[...] för det var nog något jag skrev upp som en svårighet. Sånt som vi inte riktigt har 
rådighet över. […] en vattendom för hur mycket vatten man får släppa ut i Göta älv 
alltså från Vänern. -respondent 1  

 
Vattendomens påverkan blev påtaglig i samband med översvämningarna 2014 beskrev 
respondenten då det inte gick att öka mängden vatten som släpptes ut i Göta Älv vilket 
ledde till att Karlstad översvämmades.  
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6 Avslutande diskussion 

Den avslutande diskussionen delas upp i fyra delar. Först summeras resultaten om nuläget i 
Karlstad och vilka möjligheter och svårigheter som är utmärkande. Detta förankras i 
tidigare svenska studier.  För det andra diskuteras resultatet i denna studie mot de tidigare 
genomförda studierna på Karlstad kommun för att synliggöra likheter och skillnader. 
Vidare kommer resultatet av detta användas för att diskutera lärdomar om 
implementeringen över tid. För det tredje diskuteras framtiden för Karlstad och 
klimatanpassning och slutligen vilka möjliga vägar det finns för vidare forskning.  

6.1 Karlstad idag  

Så vart står då Karlstad idag när det kommer till att implementera klimatanpassning?  
Under intervjuerna identifierades ett antal faktorer som påverkar arbetet med 
klimatanpassning inom Karlstad kommun (se tabell 2).  Ett antal faktorer utmärkte sig. 
Respondenterna lyfte att det idag finns en medvetenhet och ett gott kunskapsunderlag 
kopplat till översvämning, vilket lyftes som en möjlighet för hanteringen av 
översvämningsrisken. Om andra klimatrisker var det utifrån respondenterna svårt att veta 
just hur stor medvetenhet och vilket kunskapsunderlag som finns. Till skillnad från 
översvämning, som kommunen länge arbetat med, har kommunen i dagsläget inte arbetat 
något omfattande med andra klimatrisker. Inom kommunen finns det därmed en svårighet 
att hantera de andra klimatrelaterade risker och det finns ett fortsatt behov att ta fram fler 
underlag.  
 
Tidigare anpassningsforskning lyfter vikten av en god medvetenhet och gott 
kunskapsunderlag som viktigt för att kunna implementera klimatanpassning (Granberg & 
Elander. 2007; Storbjörk. 2007; Keskitalo al. 2012; Wamsler & Brink. 2012; Hjerpe et al. 
2015). Samtidigt lyfter dock tidigare forskning att medvetenheten och kunskapsunderlagen 
inte per automatik leder till att kommunen genomför klimatanpassningsåtgärder, utan att 
det är fler faktorer som spelar in (Granberg & Elander. 2007; Storbjörk. 2007; Keskitalo et 
al. 2014). I Karlstads fall kan frågor om ansvar, spridning inom kommunen, politisk 
prioritering och intressekonflikter bidra till att en implementering av klimatanpassning 
försvåras.  
 
Något som både tidigare anpassningsforskning och respondenterna i denna studie lyfte var 
frågor om ansvarsfördelning och frågans spridning inom kommunen (Glaas et al. 2010; 
Westerhoff et al. 2011; Storbjörk & Hjerpe. 2014). Forskningen beskriver att det är av vikt 
att frågan sprids och integreras inom hela kommunen för att möjliggöra ett genomförande 
av klimatanpassning (Wamsler. 2013; Storbjörk et al. 2017). Utifrån respondenterna i 
denna studie går det att tyda en brist i spridningen inom kommunen, vilket är en svårighet. 
Det är av vikt att frågan hanteras av alla och inte beroende av enskilda individers närvaro, 
något som respondenterna i denna studie beskrev att den stundvis görs idag. Även om det 
finns en brist på spridning finns det nu en möjlighet genom att kommunen anställt en 
samordnare för klimatanpassning. Detta betyder att Karlstad har en möjlighet att ta ett 
större helhetsgrepp kring klimatanpassningsfrågan inom kommunen. Tidigare 
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anpassningsforskning har lyft svårigheter med att inte ha någon som strategiskt och 
övergripande arbetar med klimatanpassning (Hjerpe et al. 2014), vilket Karlstad nu har 
adresserat. Bland respondenterna efterfrågades det även fler styrdokument kopplade till 
klimatanpassning för att kunna förankra sitt arbete i. Även tidigare anpassningsforskning 
har lyft behovet av tydliga styrdokument att luta sig emot (Glaas et al. 2010; Dymén & 
Langlais. 2012). Karlstad arbetar nu med en klimatanpassningsplan men huruvida den 
kommer bidra till spridningen inom kommunen och ifall den kommer bli ett styrdokument 
eller en handlingsplan går det i dagsläget inte att svara på. Sammanfattningsvis kring 
frågans spridning och styrdokument är det klart att frågan måste fortsätta spridas till alla 
delar inom den kommunala organisationen. Utifrån respondenterna finns en förhoppning 
om att frågan ska lyftas ytterligare i samband med samordnaren och 
klimatanpassningsplanen, vilket skulle kunna förbättra frågans integrering och 
implementering i kommunen.  
 
Det är inte enbart kring den inomkommunala verksamheten som det finns svårigheter och 
möjligheter för implantering av klimatanpassning utan flera respondenter lyfte relationen 
med länsstyrelsen. Relationen är ansträngd vilket enligt respondenterna försvårar 
kommunens verksamhet. Kommunen står i läget mellan att acceptera en högre risk och 
kunna exploatera i fler områden mot att acceptera en lägre risk som länsstyrelsen förordar 
och därmed inte kunna exploatera som planerat. Kommunen vill kunna fortsätta exploatera 
i områden med risk och respondenter i denna studie menar att länsstyrelsen har en orimlig 
syn på risk. I förhållande till att enbart hantera risker finns det en poäng i att ha en lägre 
nivå som länsstyrelsen förespråkar, men med kommunens intresse att växa och exploatera i 
vattennära områden är det nödvändigt att acceptera en högre risk. Oavsett lyfter tidigare 
anpassningsforskning att relationen mellan kommunen och länsstyrelsen är viktig där en 
ansträngd relation försvårar arbetet med klimatanpassning (Dymén & Langlais. 2012; 
Wamsler. 2013; Antonson et al. 2016). Sammanfattningsvis finns det ett behov att förbättra 
relationen med länsstyrelsen.  
 
Ytterligare en faktor som är viktig i förhållande till klimatanpassning är frågan om politisk 
prioritering och intressekonflikter. Kommunen har den övergripande visionen ”Livskvalitet 
Karlstad 100 000” där det vattennära läget ses som en resurs för att öka antalet invånare i 
kommunen (Granberg et al. 2016). Samtliga respondenter lyfter målet att kommunen ska 
öka antalet bostäder och för att genomföra detta beskrev vissa av respondenterna att en 
förutsättning är hanteringen av de kommande klimatriskerna. Tidigare 
anpassningsforskning lyfter problematiken kring vattennära lokalisering mot reträtt 
(Storbjörk. 2007; Storbjörk & Uggla. 2015; Antonson et al. 2016). Utifrån respondenterna 
är inte reträtt ett alternativ utan istället genomförs riktlinjer för planering och bygglov samt 
fysiska åtgärder för att kunna fortsätta att exploatera i områden med risk. Ur ett 
klimatanpassningsperspektiv skulle dock alternativet att exploatera bort från riskområden 
anses rimligt. Stadsbyggnadsarkitekten i denna studie var tydlig med att klimatanpassning i 
inte genomförs för att skydda befintlig byggnation utan den grundar sig i viljan att fortsatt 
exploatera i fler områden.  
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För att sammanfatta det ovanstående resonemanget är det klart att det finns både 
möjligheter och svårigheter när det kommer till klimatanpassning i kommunen. Stommen 
för Karlstad kommuns arbete ligger i att de kommande klimatrisker måste hanteras. 
Kommunen ligger i ett område med översvämningsrisk, vilket det finns en medvetenhet 
om. Utifrån respondenterna kan Karlstads arbete med klimatanpassning beskrivas vara en 
förutsättning för att fortsatt kunna exploatera i områden med risk. Som tidigare nämnt ses 
inte reträtt från riskområden som ett alternativ utan istället så genomförs anpassningen 
genom riktlinjer och fysiska åtgärder. Att hantera klimatriskerna är en del i ett större pussel 
där det finns andra intressen som står i konflikt. Just viljan att fortsatt exploatera i 
riskområden är en av dessa.  
 
Tabell 2. Sammanställning faktorer samt dess möjligheter och svårigheter. Punkter som 
fetmarkerats är utmärkande för kommunen.  
(KLK – Kommunledningskontoret. SB – Stadsbyggnadsförvaltingen. ToF – Teknik- och 
fastighetsförvaltningen.)  
 

Faktor Möjligheter Svårigheter  

Medvetenhet • Alla är medvetna om 
översvämningsproblematiken  

• Händelser som ökat medvetenheten 

• Osäkert om medvetenhet 
kring andra klimatrisker 

• Medv. hindrar ej exploatering 
i riskområden 

Kunskapsunderlag • Bra kunskapsunderlag kring 
översvämning 

• Kommunen satsat pengar och tid på 
fler underlag 

• Osäkert om underlag för 
andra klimatrisker 

• Underlag hindrar ej vidare 
exploatering i riskområden 

• Svårt att använda underlag i 
områden som har exploaterats  

Nyckelpersoner och 
personligt engagemang 

• Flera nyckelpersoner med personligt 
engagemang identifierade  

• Litar på nyckelpersoner att 
hantera frågan  

• Om ej nyckelpersoner deltar 
missas frågan 

• När en nyckelperson slutar  

Inomkommunal 
organisation 

• Anställt person på KLK med 
ansvar för klimatanpassning 

• Översiktsplanering på KLK  
• God relation SB och ToB + 

tjänstepersoner och politiker  
• Framtagande av 

klimatanpassningsplan 
• Nya riktlinjer för planering och 

bygglov 

• Svårt att få frågan 
sektorsöverskridande  

• Fler frågor borde hanteras på 
KLK 

• Översvämning på ToF - fokus 
på tekniska åtgärder 

• Svår/otydlig 
ansvarsfördelning 

• Brist i kommunikation mellan 
plan och bygg 

• Avsaknad av styrdokument 

Utomkommunal aktör • Utomkommunala nätverk • Relationen kommunen och 
länsstyrelsen -> olika syn på 
risk 
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Politisk prioritering och 
intressekonflikt 

• Politiskt intresse med översvämning 
• Politiskt intresse att utveckla vilket 

förutsätter klimatanpassning  
• Politiska initiativ - 

översvämningsprogrammet och 
klimatanpassningsplanen 

• Investeringspengar till åtgärder 

• Politikerna -> 
klimatanpassning 
“besvärligt” 

• Marknaden vill mot vattnet  
• Ställa krav på exploatören 
• Ekonomiska incitament för att 

bygga vid vatten 
• Att investera långsiktigt 
• Intressekonflikter: 

vattennära VS ingen 
översvämningsrisk. Förtäta 
VS utvidga -> naturvärden.                     
Begränsa klimatpåverkan mot 
anpassning  

• Driftpengar till åtgärder  

Spårbundenhet • Nybyggnation kan rädda befintlig 
byggnation 

• Ekonomi till att skydda befintlig 
byggnation 

• Svårt att anpassa ny 
byggnation i befintliga 
områden 

• Anpassning passar ej i 
landskapsbilden 

• Fler boende i riskområde 
• Vattendom som reglerar 

utsläppet av vatten från 
Vänern 

 

6.2 Karlstad idag och tidigare  

Storbjörk et al. (2017) beskrev att kommunens arbete år 2012 var i, som de kallade, sin 
linda men att det jämfört med andra studerade kommuner fanns förutsättningar för en mer 
omfattande klimatomställning. Anpassningsfrågan i Karlstad framstod som jämförelsevis 
institutionaliserad på så vis att det fanns ett pågående policyarbete men utmaningar med 
genomförandet (Storbjörk et al. 2017). Utifrån denna studie 2018 kan det konstateras att 
det idag är fler saker på plats för att kunna hantera de kommande klimatriskerna, men 
samtidigt att det fortsatt finns svårigheter med att implementera och genomföra åtgärder i 
en kontext där kommunen fortsatt expanderar i vattennära lägen. Frågan här blir då hur 
kommunen kommit vidare med sitt arbete. För att svara på detta diskuteras utmärkande 
likheter eller skillnader mellan det som identifierats utifrån respondenterna i denna studie 
samt det som tidigare forskning från 2012 (Hjerpe & Hrelja. 2013; Storbjörk et al. 2017) 
och Granberg et al. 2016 lyft (se även tabell 3).  
 
En skillnad som identifierats är att Karlstads tidigare klimatarbete i de tidigare studierna 
(Hjerpe & Hrelja. 2013; Granberg et al. 2016; Storbjörk et al. 2017) enbart fokuserade på 
översvämning mot i denna studie där även andra klimatrisker fått en roll. Kommunen 
arbetar idag med fler klimatrisker men generellt har kommunen inte arbetat något 
omfattande med andra klimatrisker. Det som dock är klart är att bara det faktum att 
respondenterna diskuterar fler klimatrisker tyder på att det finns en ökad medvetenhet.   
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Detta kan även kopplas vidare till de förändringar som genomförts inom den kommunala 
organisationen. Kommunen har idag anställt en samordnare för klimatanpassning som 
jobbar övergripande med frågan. Vid de tidigare studierna 2012 fanns enbart 
översvämningssamordnare utplacerad på teknik- och fastighetsförvaltningen. Denna roll 
finns kvar men nu samt även att det finns en person som arbetar centralt med alla 
klimatrisker. Något som kan diskuteras i förhållande till de tidigare studierna och resultatet 
i denna är hur arbetet med de andra klimatriskerna kommer hanteras. Vid översvämning 
har kommunen arbetat under en längre period samt att en samordnare har funnits. Ändå 
tycks frågan om översvämningsrisk stundvis hamna i skuggan vid andra prioriteringar och 
intressen. Hur arbetat med att hantera andra klimatrisker kommer genomföras är utifrån 
respondenterna svårt att säga, men klart är att det kommer ta tid. Fler risker för kommunen 
att hantera och ytterligare något som måste spridas inom hela den kommunala 
förvaltningen.  
 
Vidare beskrev Hjerpe och Hrelja (2013) att relationen mellan teknik- och 
fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen stundvis var komplicerad. Utifrån 
respondenterna i denna studie beskrevs relationen mellan dessa förvaltningar idag som god 
och istället lyftes problematiken inom stadsbyggnadsförvaltningen. Den problematiken 
som beskrevs grundes på tidsbrist, vilket även tidigare studier skildrade som ett hinder 
inom kommunen kopplat till att hantera klimatrisker (Hjerpe & Hrelja. 2013). De faktiska 
relationerna inom kommunen kan förändras över tid men ett behov av goda relationer är 
ständigt viktig.  
 
Vid intervjuerna 2012 lyftes det att det fanns ett behov av fler styrdokument (Hjerpe & 
Hrelja. 2013), vilket även identifierades bland respondenterna i denna studie. 
Respondenterna i denna studie beskriver att styrdokument direkt kopplat till 
klimatanpassning skulle förenkla en implementering. Idag håller en klimatanpassningsplan 
att tas fram, men huruvida denna kommer att få de förväntade effekterna går det inte att 
svara på idag. Utifrån Storbjörk et al. (2017) är Karlstads sätt att hantera klimatanpassning 
genom policy och planer vilket blir tydligt när kommunen idag väljer att hantera frågan 
genom att upprätta en klimatanpassningsplan.   
 
Något som är styrande inom kommunen som både respondenterna i denna studie och de 
tidigare studierna (Hjerpe & Hrelja. 2013; Granberg et al. 2016) lyfter är visionen 
Livskvalitet Karlstad 100 000. I Hjerpe och Hrelja (2013) studie från 2012 diskuterades 
visionen kopplat till miljö mot respondenterna i denna som lyfte den utifrån frågan om 
tillväxt, men att för att klara visionen måste klimatanpassning beaktas. Krav på exploatören 
är något som både respondenter i denna studie lyfter samt de från 2012 (Hjerpe & Hrelja. 
2013). Kommunen måste göra en avvägning mellan att ställa höga krav som riskerar att få 
exploatörerna att backa och att släppa igenom med lägre krav, primärt i lågkonjunktur. 
Krav som att det ska vara översvämningssäkert kan få exploatören att backa och inte vilja 
exploatera (Hjerpe & Hrelja. 2013; Storbjörk et al. 2017). Respondenterna i denna studie 
beskrev att kommunen inte vill ställa för höga krav som kan hindra en utveckling. Då 
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denna studie är genomförd i tid för högkonjunktur (Konjunkturinstitutet. 2018) kan det 
konstateras att liknande svårigheter uppkommer både vid hög- och lågkonjunktur. Något 
som är utmärkande att likdanande problematik kring att planera för klimatrisker och reträtt 
mot önskan att bygga vattennära var lika påtaglig från respondenterna i denna studie som 
det tidigare (Hjerpe & Hrelja. 2013; Granberg et al. 2016; Storbjörk et al. 2017).  
 
Slutligen för att kommentera kommunens relation med länsstyrelsen var den 2012 
(Storbjörk et al. 2017) och utifrån respondenterna i denna studie fortsatt ansträngd. I 
Storbjörk et al. (2017) beskrevs synen mellan kommunen och länsstyrelsen på naturvärden 
som problematisk. I denna uppsats lyfte respondenterna dels naturvärden men även synen 
på risk i förhållande till översvämning. 
 
Sammanfattningsvis, vad mynnar då lärdomarna vid implementering över tid ut i? I 
Karlstads fall är det tydligt att klimatanpassning är en pågående process som tar lång tid. 
Frågan har inte något ”slut” utan måste kontinuerligt vidmakthållas, spridas och hållas 
uppdaterad. Respondenter i denna studie lyfte just att processen tar tid samt att ju längre 
tiden går blir det fler faktorer och nya klimatrisker att ta hänsyn till. Det är därför viktigt att 
fortsätta arbeta med att säkerställa att klimatanpassning hålls aktuell på agendan inom hela 
den kommunala organisationen. I Karlstad arbetas det idag med fler frågor kopplade till 
klimatanpassning, men klart är att önskan att fortsatt exploatera i områden med risk är 
prioriterat.  
 
Tabell 3. Sammanställning faktorer samt vad de tidigare studierna och denna studie 
beskrivit. Punkter som fetmarkerats är utmärkande för kommunen. 
 

Faktor Hjerpe & Hrelja 2013; Granberg et al. 
2016; Storbjörk et al. 2017 

Denna studie 2018 

Medvetenhet • Medvetenhet om översvämningar • Något ökad medvetenhet om 
klimatrisker utöver 
översvämningar 

Kunskapsunderlag • Kunskapsunderlag om 
översvämningar 

• Fler kunskapsunderlag om 
klimatrisker utöver 
översvämningar 

Nyckelpersoner och 
personligt engagemang 

• Kollektivt driva klimatfrågor • Enskilda individer som lyfter 
klimatanpassning 

Inomkommunal 
organisation 

• Översvämningssamordnare på ToF 
• Problem i relationen SB och 

ToF.  
• Brist på tid som svårighet 
• Fokus på översvämningar – 

översvämningsprogrammet 
• Stormängt styrdokument som 

skulle minska med nya strategin 
för kommunen 

• Miljö- och klimatfrågorna 
inarbetade 

• Svårigheter att jämka alla mål ex.  
• Behövs ytterliga kommunikation 

mellan förvaltningarna 

• Översvämningssamordnare på 
ToF och samordnare för 
klimatanpassning på KLK 

• Bra relation mellan SB och ToF. 
• Brist på tid som svårighet 
• Fokus på fler klimatrisker – 

klimatanpassningsplan 
• Fortfarande stor mängd 

styrdokument trots strategin 
• Eftersöker fler styrdokument 

och mål för klimatanpassning  
• Krävs fortfarande mer 

kommunikation mellan 
förvaltningarna.  



38   

Utomkommunala 
aktörer 

• Ansträngd relation mellan 
kommun och länsstyrelse 

• Utomkommunala nätverk som 
drivkraft 

• Fortsatt ansträngd relation 
mellan kommun och länsstyrelse  

• Fortsatt stor vikt av 
utomkommunala nätverk 

Politiska prioriteringar 
och intressekonflikter 

• Eftersöker en större politisk 
prioritering 

• Övergripande mål – visionen 
och vattennära boende 

• Svårigheter att hantera både vision 
och ta hänsyn till översvämning 

• Svårt att ställa kvav på 
exploatörer i lågkonjunktur 
(2012) 

• Fokus på ekonomisk tillväxt  
• Problem med pengar till åtgärd – 

tidsperspektiv 
• Klimatanpassning fokuserad på att 

rädda samhällsviktiga funktioner - 
överlevnad 

• Inte bygga vallar utan andra medel 

• Politikerna -> måste hantera 
men inget driv 

• Samma övergripande mål som 
tidigare 

• Hantera vision och hänsyn 
genom riktlinjer 

• Svårt att ställa kvar i 
högkonjunktur (nu) 

• Fokus på ökad tillväxt och fler 
bostäder inom kommunen  

• Får pengar till åtgärd men kan 
vara svårt att motivera åtgärd som 
är långt fram i tiden.  

• Klimatanpassning inriktat på att 
kunna skydda nybebyggelse  

• Nya riktlinjer för att kunna bygga i 
riskområden  

Spårbundenhet • Positiva effekter av att 
nybyggnation i befintliga områden 

• Inte enbart positiva effekter av 
nybyggnation i befintliga områden 

6.3 Framtiden  

Så hur ser då framtiden ut för Karlstad när det kommer till klimatanpassning? Idag är 
kommunens arbete med klimatanpassning en del i det fortsatta arbetet med att exploatera i 
kommunen. Det vattennära läget är fortsatt såpass attraktivt att behovet att anpassa kvarstår 
och allt eftersom kommer nya behov och fler klimatrisker behöva hanteras. I kommunen 
finns det idag en hög medvetenhet om översvämningsrisker, tidigare upplevda 
översvämningar, ett politiskt engagemang och vilja att arbeta med miljö- och klimatfrågor 
och en tradition att organisera samt skapa policy för fortsatt arbete. Samtidigt väljer 
kommunen att fortsätta exploatera i områden med risk, vilket ökar sårbarheten. Granberg et 
al. (2016) som tidigare studerat Karlstad är inne på samma spår och beskriver att med den 
visionen som kommunen har idag kommer en fortsatt exploatering av riskområden 
genomföras, vilket grundar sig i stadens konkurrenskraft. Vidare beskriver Granberg et al. 
(2016) att Karlstad deltar i ett så kallat “place war” som pågår internationellt och syftar till 
att kommunen måste utvecklas för att behålla sin konkurrenskraft och “överleva”. Även 
om kommunen nu tar mer hänsyn till översvämning och klimatriskerna mot tidigare är det 
vattennära boendet ett sätt att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig stad. Resultatet av 
denna studie visade också på att kommunen drar sig mot vattnet. Det är både marknaden 
som vill mot vattnet som respondenterna både i denna studie och Hjerpe och Hrelja (2013) 
menade, men även kommunen för att skapa en konkurrenskraftig stad med ökad tillväxt 
och antal invånare. Trots att den senaste översiktsplanen innehöll mycket kunskap om 
översvämningsrisken så var det tydligt att utvecklingen gick mot vattnet och områden med 
översvämningsrisk (Granberg et al. 2013). Resonemanget ovan kan visa på att det finns en 
inbyggd konflikt mellan att hantera kommande klimatrisker samtidigt som önskan om 
tillväxt, exploatera vattennära är stark samt politikernas vilja att säga ”jaa”. Kommunen har 
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en önskan om att bygga i områden med översvämningsrisk och som en respondent 
uttryckte det: [kommunen] Är nôdd åå anpassa.     
 
Men hur skulle framtiden se ut vid en starkare statlig styrning? Vid en starkare statlig 
styrning hade exploatering i de vattennära områden som idag genomförs i Karlstad 
försvårats. Kommunen som accepterar en högre risk hade haft det svårare att få igenom 
planer och fortsätta att exploatera i vattennära områden med översvämningsrisk.  
 
Vidare kommer kommunen i framtiden behöva hantera fler klimatrisker. I Karlstad har 
översvämningsrisken alltid varit påtaglig, men allt eftersom finns det ett behov att ta fram 
fler underlag och anpassa till fler klimatrisker. Trots att kommunen idag under en längre 
period arbetat med översvämning tyder resultatet från denna studie på att det stundvis finns 
svårigheter att få med frågan i alla led när andra frågor får en högre prioritering. En 
omställning att ytterligare hantera fler klimatrisker kommer ta tid och även dessa behöver 
få ett större fokus. Kunskapen om fler klimatrisker är idag betydligt mindre än för 
översvämning och färre personer är involverade kring dessa, vilket skulle kunna innebära 
att det blir svårare att implementera frågan kring de andra klimatriskerna. Dessutom finns 
det ytterligare en sårbarhet att dessa glöms då det är färre som är medvetna om att det 
finns.  
 
Utifrån respondenterna beskrevs att översvämningsrisken fick ett större fokus i samband 
med översvämningsplanen samt anställningen av översvämningssamordnare. Kring 
klimatanpassning gör nu kommunen en liknande förändring inom organisationen vid 
anställningen av klimatanpassningssamordnare och framtagandet av 
klimatanpassningsplan. Anställningen av en klimatanpassningssamordnare som ska jobba 
övergripande inom kommunen välkomnades av respondenterna och en förhoppning 
noterades att få ut frågan om klimatanpassning till alla sektorer.  

6.4 Förslag på vidare forskning  

Det finns tre förslag på vidare forskning. För det första hade det varit intressant att studera 
klimatanpassningsplanens utfall och hur detta påverkat klimatanpassnings-arbetet inom 
kommunen. Detta kanske kunde göras med respondenter som indirekt påverkas av 
klimatrisker, exempelvis anställda på vårdboenden eller skola. För det andra att genomföra 
en intervjustudie med respondenter på länsstyrelsen som får ge sin bild av Karlstads 
klimatanpassning som kan ställas i relation med denna. Slutligen att genomföra en studie 
mer inriktad på klimatanpassning kopplat till bygglov. I denna studie fick inte 
bygglovshandläggaren en större roll, men att den har en viktig roll är klart och hur den 
rollen förhåller sig till klimatanpassning hade varit intressant att studera.  
  



40   

7 Slutsatser  
Inom kommunen finns det en medvetenhet och gott kunskapsunderlag kring 
översvämning, vilket kommunen arbetat länge med. Angående övriga klimatrisker har 
kommunen fortfarande mycket kvar, men klart är att de har fått en större roll nu mot 
Karlstad 2012.  
 
För att komma vidare idag med klimatanpassningen är det klart att kommunen måste 
fortsätta arbeta aktivt med att inkludera både fler klimatrisker och sektorer. Inom 
kommunen har det nu anställts en samordnare för klimatanpassning som arbetar 
övergripande samt att kommunen är i skedet att ta fram en klimatanpassningsplan. Det 
finns förhoppningar om att detta ska leda till att frågan om klimatanpassning får ett större 
fokus och en möjlighet att frågan integreras inom hela den kommunala organisationen.  
 
Klimatanpassning genomförs idag mycket på grund av den fortsatta exploateringen i 
vattennära områden med översvämningsrisk, alltså inte för att skydda befintlig byggnation. 
Trots att kommunen har en god medvetenhet om översvämningsrisken, tidigare 
erfarenheter av översvämningar, vilja att vara att vara ledande inom miljö- och 
klimatfrågor väljer kommunen att fortsatt exploatera i område med risk, vilket ökar 
sårbarheten. Här finns det en intressekonflikt som blir tydlig i att bygga bort från områden 
med översvämningsrisk eller fortsätta bygga i attraktiva områden nära vattnet.  
 
Avslutningsvis finns det fortsatt en svårighet i relationen mellan kommunen och 
länsstyrelsen, vilket grundas i vilken risk de är villiga att acceptera gällande plan och 
byggnation. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
Presentation av syftet med studien.  
Studien syftar till att fånga upp erfarenheter och lärdomar kring den pågående 
implementeringen av klimatanpassningsarbete och vad som kan påverka den. Vidare 
hoppas jag kunna ställa detta mot tidigare forskning på Karlstad.  
 
Jag kommer att banda vårt samtal, transkribera och sammanställa. Bandningen kommer 
vara för att jag korrekt ska kunna återge det du sagt samt att jag kommer ha svårt att 
anteckna tillräckligt detaljerat när vi pratar. Endast jag kommer ha tillgång till det bandade 
materialet och transkriberingen. I slutet tänkte jag att vi kunde prata om avidentifiering.  
 
(vanlig text – huvudfråga, kursiverad – underfråga, blå – viktiga att få med vid tidsbrist) 
 
Generella frågor: 
Vad är din roll inom kommunen?  
 
Hur länge har du arbetat inom kommunen?  
-Hur länge med specifikt dessa frågor? 
 
Vad har du för bakgrund innan du började med det du gör idag? 
 
På vilket sätt arbetar du i din roll med frågor kring klimatanpassning? 
-Hur ser det arbetet ut? Skulle du kunna ge konkreta exempel?  
 
Kommunens generella arbete: 
Om du tänker generellt klimatrisker i Karlstad.  
 
Vilka är de huvudsakliga klimatrisker som kommunen står inför idag? (håll kort) 
-Kan du ge några konkreta exempel? 
 
Hur arbetar kommunen med klimatanpassning idag? (håll kort) 
-Vilka strategier/policys (program/riktlinjer)? 
-Vilka förebyggande åtgärder har genomförts? Exempel, förtydligande 
-Finns det planer på åtgärder framöver?  - Exempel, förtydligande  
 
Hur upplever du att arbetet med klimatanpassning har ändrats över tid?  
-Kan du ge exempel?  
 
Hur ser organisationen i kommunen ut när det kommer till klimatanpassning?  
-Vem gör vad?  
-Finns det en tydlig ansvarsfördelning mellan förvaltningarna 
->inom förvaltningarna 
->politikerna?  
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-Finns det även en tydlig arbetsfördelning mellan förvaltningarna (och inom 
förvaltningen)?  
 
Upplever du att klimatanpassning är en fråga om engagerar brett i kommunen?  
-Hur är du och/eller din avdelning delaktig i arbetet?  
-Upplever du att ni kan vara med och påverka klimatanpassningsarbetet inom kommunen?  
-Har du några konkreta exempel? (exempel byggande, markanvändning, detaljplan, 
riktlinjer) 
 
Upplever du att det finns ett driv att lyfta frågan kring klimatanpassning bland politiker?  
-Kan du ge exempel när detta visar sig? 
 
Finns det ett driv hos vissa förvaltningar mer än andra?  
-Har du exempel på detta? 
 
Markanvändning och fysisk planering (intressekonflikter)  
Det finns ett översvämningsprogram i Karlstad kommun och nu sen i februari riktlinjer för 
planering och bygglov.  
Hur har detta använts/implementerats i den vardagliga verksamheten? 
(vid planarbete, bygglov, försäljning av mark etcetera) 
-Hur visar det sig att ni arbetar med detta? 
-Vilka förebyggande åtgärder har genomförts? Exempel, förtydligande 
-Finns det planer på åtgärder framöver?  - Exempel, förtydligande  
-Hur kommer klimatanpassning konkret in i planarbetet?  
-Vilken betydelse upplever du att klimatanpassning spelar jämfört med andra värden och 
frågor? 
-Upplever du att det finns konflikter mellan klimatanpassning och andra samhällsmål?  
- Kan du ge konkreta exempel på intressekonflikter som du upplever finns? 
- Hur hanteras sådana konflikter? 
-Hur kan dessa konflikter överkommas? 
 
Möjligheter/Svårigheter  
Vad upplever du ha skapat möjligheter för Karlstad att ta sig an anpassningsfrågan i fysisk 
planering? 
-Kan du ge exempel? -Ytterligare något exempel? -Kan du utveckla? 
-Hur upplever du att möjligheter ändras över tid?  
-Är det andra saker som möjliggör arbetet idag än för några år sedan? -Isåfall vilka? 
 
(Tidigare forskning visar även XXX som en möjlighet) 
Politiskt/personligt engagemang? Politisk prioritering? Pengar/tid/personella resurser? 
Tydligt ledarskap? Samverkan (kring Vänern/Göta älv?)? Riktlinjer/rådgivning? Tidigare 
översvämningar? Lärande från andra kommuner? Nationella förväntningar? 
Medvetenheten om klimatfrågan i samhället? 
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Finns det tillfällen ni stött på klimatrelaterade kriser och hur hanterades dessa?  
-I vilken mån påverkar tidigare händelser arbetet? 
 
Vad upplever du skapar svårigheter för Karlstad att ta sig an anpassningsfrågan i fysisk 
planering? 
-Kan du ge exempel? -Ytterligare något exempel? -Kan du utveckla? 
-Hur upplever du att utmaningar/svårigheter har ändrats över tid?  
-Är det andra saker som skapar svårigheter för idag än för några år sedan? Isåfall vilka? 
 
(Tidigare forskning visar även XXX som en svårighet) 
Avsaknad av politiskt/personligt engagemang? Låg politisk prioritering? Konjunkturläge 
(svag ekonomi alt det ska gå för fort i byggandet)? Pengar/tid/personella resurser? Brist på 
samverkan (internt eller externt dvs. med företag/allmänhet)? Avsaknad av ledarskap? 
Avsaknad av riktlinjer/rådgivning?) 
 
Vad upplever du skapar barriärer för klimatanpassningsarbetet och särskilt genomförandet 
av konkreta åtgärder: Vilka erfarenheter/lärdomar har du? 
 
Avslutning 
Är det något du i efterhand vill förtydliga i det du har beskrivit för mig? 
 
Är det något mer du önskar lyfta som du känner att vi inte fått med under intervjun och 
som blir viktig för min förståelse?  
 
Slutligen skulle jag vilja ta upp frågan om avidentifiering. Jag kommer inte ha möjlighet 
att helt anonymisera dig men möjlighet att inte ta med namn utan stanna vid titel och 
förvaltning om detta fungerar för dig?  
-Vilken titel vill du att jag benämner dig med? 
 
Kan jag höra av mig till dig i efterhand ifall det är något ytterligare jag undrar över eller 
vill ha förtydligat?  
 
Tack så mycket att du ställde upp och för en intressant intervju!  


