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1. Inledning 
Kunskaper kring hur vi skall anpassa oss till ett förändrat klimat är en svår fråga och en viktig 
fråga för hela sverige och dess medborgare (SOU 2007:60). Klimatanpassningen av samhället 
till samtida och framtida klimat- och väderförändringar ställer krav på ökad beredskap och 
riskhantering. Det räcker dock inte att stanna där utan frågorna om klimatanpassning och 
risker måste förmedlas inom samhället och inom kommunen på ett bra och effektivt sätt och 
integreras i beslut, i visioner och planering i alla samhällets nivåer. Sveriges kommuner spelar 
en avgörande roll för hur riskhantering och samhällsplanering sköts (Storbjörk, 2006; Lidskog 
& Uggla, 2006; Glaas et al, 2010). För Lagomköpings kommun är det en viktig fråga och en 
prioriterad fråga, eller borde vara i alla fall. Det är trots allt i kommunen som klimatarbetet 
skall utföras. Stadsplanering och samhällsbyggande är viktiga arenor för hanteringen av 
klimatfrågan (Boverket, 2009) och är i högsta grad aktuell i fallet Lagomköping i denna studie 
där huvudfokus ligger på kommunens arbete generellt med klimatfrågor och dess hantering. 
Lagomköpings kommun har långt framskridna planer på att exploatera ett stycke mark vid en 
åstrand. Projektet som hädanefter kommer att kallas ”Planprojektet” får agera testobjekt där 
Planprojektet sätts på prov utifrån den generella bilden av kommunen. Lagomköpings 
kommun består av en lite större och flera mindre tätorter och en stor landsbygd med både 
åkermark och skog. Invånare antal ligger i runda tal runt 26000. Lagomköping får ses som en 
bruksort, den största arbetsgivaren är kommun självt, följt av ett fåtal större privata 
arbetsgivare. 
 
De flesta andra studier kring hur svenska kommuner hanterar klimatfrågan generellt och om 
klimatrisker och klimatsårbarhet är gjorda i högrisks och/eller proaktiva kommuner 
(Storbjörk, 2006; Lidskog & Uggla, 2006; Glaas, et al., 2010) medan det finns ett underskott 
på studier som fokuserar på kommuner som kan anses vara måttligt utsatta. När det gäller 
anpassningsforskning i Östergötland så finns en översiktsrapport (Johansson, et al., 2009) som 
tittar på hela Östergötland och dess klimatarbete och riskhantering på ett mer översiktligt plan 
genom intervjuer med 1-2 tjänstemän i samtliga Östgötakommuner och en specialstudie av 
kommunpolitikernas roll (Hjerpe, et al., Submitted) men därutöver saknas djupare analyser av 
Östgöta kommunernas arbete med klimatrisker och klimatsårbarhet. Syftet med studien är att 
analysera hinder och möjligheter för implementering av klimatanpassning med fokus på 
klimatrisker, klimatsårbarhet, kunskap, intressekonflikter, klimatfrågans prioritering och 
samhällsplaneringens roll genom en fallstudie av en svensk medelstor kommun. 
De forskningsfrågor som uppsatsen syftar till att besvara är: 
 

• Hur ser tjänstemännen på klimatanpassning som verktyg att hantera klimatfrågan? 
• Hur hanterar tjänstemännen risk och sårbarhet kopplat till klimatförändringarna? 
• Hur förhåller sig tjänstemännen till betydelsen av och den kunskap som finns kopplat 

till klimat, risk och sårbarhet, både individuellt och det strukturella lärandet? 

• Hur hanteras klimatfrågor i stadsplaneringsexemplet Planprojektet: vilka är 
målsättningarna liksom utmaningarna att gå från idé till praktik?   



 

4 
 

2. Bakgrund 
 
Klimatscenarios som har gjorts visar att det inte kommer bli några större förändringar under 
de närmaste 10 åren oavsett vilka åtgärder som tas för att motverka klimatförändringarna, 
utan det är på lite längre sikt som de stora skillnaderna kommer synas (van Vuuren, et al., 
2011). Beroende på hur försöken att minska klimatpåverkan, vilken väg man väljer att gå, så 
kan medeltemperaturen på jorden öka med mellan 1,5°C upp till 4°C (van Vuuren, et al., 
2011). Skillnaderna över jorden är dock stora, här uppe i Sverige förväntas 
medeltemperaturen (upp till 5-7°C beroende på scenario) stiga betydligt mer än medel för 
hela jorden, vilket kommer få stora effekter (van Vuuren, et al., 2011). Hälsoeffekter av ökad 
medeltemperatur och tillfälliga värmeböljor kommer bli vanligare, det är t.ex. inte otänkbart 
att det i norra Europa kan komma malariasmitta och att den svagare delen av befolkningen får 
olika problem med förhöjd värme (van Vuuren, et al., 2011). Jordbruken i Europa kommer att 
påverkas i stor grad beroende på vilket scenario som studeras, i värsta fall kan delar av Europa 
få kraftigt minskade skördar med upp till 35% redan år 2050 medan jordbruket i Sverige kan 
gynnas med längre odlingsperioder under förutsättning att anpassningsåtgärder sätts in för att 
klara det förändrade klimatet (van Vuuren, et al., 2011). Det paradoxala är att det ur en 
ekonomisk synvinkel är mer gynnsamt att satsa mer på anpassning än på mitigering, även om 
det bästa ur skadekonsekvens hänseende är bäst att satsa på både mitigering och anpassning 
parallellt (van Vuuren, et al., 2011). 
 
Klimatfrågan har två ben enkelt utryckt, först mitigering, alltså att minska utsläppen, minska 
påverkan på klimatet. Det andra benet är klimatanpassningen, alltså att iordningställa 
samhällets viktiga funktioner för att klara de ökade klimatskadorna som kan/kommer att ske. 
Här ingår även att hantera plötsligt uppkomna kriser till följd av klimatförändringar så som 
kraftiga stormar, mycket nederbörd t.ex. 
 
Klimatpolitiken i Sverige syftar främst till att minska utsläppen av växthusgaser. 
Kommunerna förväntas anta egna klimatmål och strategier utifrån de nationella målen och 
även att söka sammarbeten med andra aktörer, både lokala regionala och nationella (Montin, 
2009). Den svenska klimatanpassningspolitiken handlar om att kommunerna själva skall sätta 
upp mål och agera annorlunda än tidigare och att prioritera klimatfrågan, dock utan att det 
tillförs några nya medel för detta, eller att nya ansvariga myndigheter uppförs, utan det skall 
införlivas i redan befintlig verksamhet (Lidskog & Uggla, 2009). 
Detta bidrar till att kommunerna hamnar i ett svårt val, antingen ska de aktivt bidra till att 
minska sin klimatpåverkan, eller ska de fokusera sina krafter på andra frågor. klimatpolitiken 
handlar om att få kommunerna att vilja arbeta med frågorna och som fått ett visst genomslag, 
men då kommunerna brottas med målkonflikter som t.ex. att de vill utveckla industrin på 
orten som direkt går i konflikt med målet om sänkta utsläpp av växthusgaser (Lidskog & 
Uggla, 2009). Det ska dock poängteras att Sverige jobbade hårt under 70-90 talet med 
fjärrvärme utbyggnad bland annat och lyckades minska sina utsläpp av växthusgaser redan då 
med 40 % (Montin, 2009). 
 
Montin (2009) menar att ytterligare arbete med att minska växthusgaser skulle få endast en 
marginell effekt för de svenska sammanlagda utsläppen, dessutom kan det inverka på andra 
viktiga verksamheter för kommunerna. Det kan dessutom stå i konflikt med den lokala 
ekonomiska tillväxten och slutligen är det svårt att mäta effekterna av de insatta resurserna 
(Montin, 2009). 
Montin (2009) säger att i takt med att kunskapen, media och samhällsdebatten blir allt mer 
intensiv om klimatförändringarna kommer kommunerna ta allt mer ansvar för frågan, 



 

5 
 

kunskapen kommer ökar inom förvaltningarna och verksamheterna som på så vis driver 
politikerna mot att ta beslut i rätt riktning, dessutom kommer frågan in allt mer i 
lokalpolitiken från nationellt håll. 
 
Kunskap är en fråga som är i högsta grad aktuell i hanteringen av klimatförändringar och dess 
konsekvenser. Utan kunskap hade vi inte ens vetat om att klimatet förändrades och vilka 
risker som finns. Kunskapen är dock flyktig och inte statiskt och den finns i olika former. 
Kunskap kan vara individuell eller strukturell, detta kan förklaras med att kunskapen finns hos 
en person endast och blir då mer flyktig i sin natur, eller så kan den vara strukturell och finns 
då i en organisation eller verksamhet för alla att ta del av och är inte lika flyktig. 
Det behövs således kunskap om hur klimatförändringarna skall hanteras på olika nivåer, inte 
minst på den lokala nivån där mycket av anpassningen måste göras. 
 
Det kommunala klimatarbetet handlar mycket om att integrera klimatfrågorna i den redan 
pågående verksamheten genom att bygga kapacitet att ta hand om frågorna och att använda 
sig av de verktyg som står till buds på den kommunala nivån, så som fysik planering, 
energiomställning och i vis mån trafikplanering (Lidskog & Uggla, 2009).  
En viktig fråga är att få ut den kunskap som besitts dit där den skall verka, behöver 
lantbrukarna kunskap om hur de ska dika ur sina diken för att slippa översvämmade åkrar, så 
måste de få den kunskapen. Lidskog & Uggla (2009) beskriver hur man genom styrning kan 
åstadkomma en övergripande förståelse för ett problem eller åtgärder och på så vis styra 
aktörer till att handla rätt. På detta sätt kan de påverka allmänhetens inställning till mitigering 
eller viss klimatanpassning som är nödvändig. Dock finns en oro för att det förväntas att alla 
kommuner själva skall bygga upp den kunskap som krävs, när det är tveksamt om de 
resurserna verkligen finns (Storbjörk, 2006). 
 
I kommunen är det viktigt att tjänstemän har det politiska stödet på lokalnivå för att göra de 
anpassningar som krävs för att hantera de risker som finns, det är en avgörande faktor då det 
bidrar till att göra de prioriteringar som krävs. Det finns en risk att frågorna om 
klimatanpassning, sårbarhet och risk drunknar i de mer vardagliga frågorna som vård, skola 
och omsorg, som alltid är högaktuella i kommunerna och för medborgarna (Storbjörk, 2006). 
Klimatfrågans hantering är fylld med osäkerheter, det råder brist på kunskaper om orsaker och 
effekter, det finns olika aktörer som har olika tolkningsramar och med olika intressen att 
beakta, vilket gör det svårt att bestämma det samhälleliga ansvaret, och slutligen finns det 
svårigheter i att bestämma vilka risker som är acceptabla, eller inte (Montin, 2009). 
Klimatfrågorna och dess prioritering riskerar att hamna i rak konflikt med andra intressen så 
som lokalisering av bostäder, attraktiv expolatering av vattennära bebyggelse t.ex. (Storbjörk, 
2006). 
 
Mitigering och anpassning är två olika klimatåtgärder. Mitigering handlar om att minska 
klimatförändringarna, exempelvis genom att släppa ut mindre koldioxid. Migreringsåtgärder 
tas på det lokala eller nationella planet men får effekter på det globala planet (van Vuuren, et 
al., 2011). Klimatanpassning handlar om att förbereda sig för och hantera konsekvenserna av 
klimatförändringarna. Klimatanpassningen är till sin natur lokal och blir till stor del ett ansvar 
för Sveriges kommuner, det är där det stora arbetet kan och kommer att utföras(Johansson, et 
al., 2009). Detta beror till stor del på att kommuner har ansvaret genom sitt planmonopol och 
sitt riskhanteringsansvar (Johansson, et al., 2009). Det är i den lokala kommunen som den 
faktiska klimatanpassningen måste göras (Næss, et al., 2005). 
 



 

6 
 

Det finns stora skillnader mellan vilka som drar nytta av anpassning eller mitigering. 
Minskning på utsläppen av växthusgaser (mitigering) begränsar konsekvenserna av 
klimatförändringarna och på så vis drar alla nytta genom minskade konsekvenser. Problemet 
är att resurser som läggs ner i mitigering inte alltid får lokala effekter (Johansson, et al., 
2009). Det är positivt med minskade globala effekter, men det finns en risk med minskade 
incitament, varför ska den lilla kommunen lägga massor av resurser på mitigering när inte de 
allra största och rikaste länderna vill göra det? Kopplingen mellan den som får fördel av 
mitigering och den som betalar är svag med andra ord (Johansson, et al., 2009).  
 
Att anpassa är i stället ytterst lokalt, anpassas ett VA system i en kommun för att klara ökande 
vattenmängder får det varken effekter i ett annat land eller i en grannkommun. Johansson, et 
al. (2009) beskriver mitigering och anpassning på detta sätt ”skydda naturen från samhället 
respektive att skydda samhället från klimatet.”.  
 
Sårbarhet är ett begrepp som ofta används i vetenskapliga och politiska diskussioner om 
klimathot och klimatrisker. Det är inget självklart uttryck utan kräver en viss introduktion för 
att förstås till fullo. Sårbarhet kan utryckas som känsligheten för skada eller maktlöshet för 
både fysiska och sociala system och strukturer. Motståndskraften i dessa system är av stor 
vikt. Kort sagt, sårbarhet är den stress ett system utsätts för, dess känslighet för stressen och 
dess förmåga att agera adaptiva inför den samma, antingen proaktivt eller reaktivt, samt dess 
adaptiva anpassningsförmåga, antingen proaktivt eller reaktivt inför den samma (Adger, 
2006).  
Anpassningen till klimatförändringar handlar om hur vi planerar och placerar bebyggelse och 
verksamheter i områden där det kan föreligga en risk, oavsett om risken är översvämning, 
mycket regn eller rasrisker (Storbjörk, 2006). 
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3. Metod 
 
Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie studera hur tjänstemän i Lagomköpings 
kommun förhåller sig till och konkret hanterar klimatrisker. Den studie som ligger till grund 
för denna uppsats är en huvudsakligen induktiv kvalitativ fallstudie. Studien och hela dess 
empiri bygger på intervjuer som på ett deskriptivt sätt beskriver de centrala aspekterna i syftet 
och som dessutom fungerar som teori- och begreppsskapande, genom att intervjupersonerna 
ger de begrepp som sedan används i uppsatsen och att de genom sina svar skapar den teori 
uppsatsen bygger sin analys och slutsats på (Kvale & Brinkmann, 2009). Ingen 
dokumentsforskning har gjorts. Den metod som valts för studien, är vald av den enkla 
anledningen att det är den enda tänkbara metoden, då inga andra djupare studier gjorts om 
detta specifika fall och att det dessutom inte finns någon stor dokumentation att basera en 
studie på.   
 
Studien är induktiv, det innebär att resultaten uppstår ifrån den empiri som är inhämtad, alltså 
att generalisering, begrepp och eventuella hypoteser uppstår ur det insamlade materialet, som 
grundas i den kontext den funnits i (Merriam, 1994).  
En kvalitativ studie syftar till att få nyanserade beskrivningar av olika aspekter i ett ämne, 
mångfalden i ett ämne, dess skillnader och variationer och det specifika i det aktuella ämnet. 
Det kan vara t.ex. att informanterna bekräftar varandras och sina egna uttalanden, eller 
motsäger varandra eller sig själva. Den kvalitativa intervjun med öppna och semistrukturerade 
frågor ger även en öppenhet för det oväntade och det nya, det som intervjuaren inte kan 
förutse, det kräver att intervjuaren måste acceptera att de egna föreställningarna och 
eventuella hypoteser splittras under intervjun och den efterkommande analysen. (Kvale & 
Brinkmann, 2009) 
 
En fallstudie är en studie över ett specifikt och avgränsat område eller företeelse (Merriam, 
1994), i detta fall en kommun med ett speciellt projekt, där fallstudien är Lagomköpings 
kommuns klimatarbete studeras på djupet och Planprojektet får fungera som ett inbyggt test 
för kommunens generella arbete. De flesta liknande studier är gjorda på högriskkommuner 
och eller kommuner med andra specifika intressen just utifrån klimatanpassningsfrågor, därför 
är lagomköping intressant för att det är en normalkommun utan större riskfaktorer än en 
vanlig svensk kommun. Den kan anses representera ett genomsnitt av svenska kommuner, 
vilket gör att slutsatserna från denna studie kan lyftas till den generella planet och anses vara 
giltiga för svenska normalkommuner utan större riskfaktorer. En fallstudie fungerar bra i detta 
fall då resultatet av en fallstudie syftar till en tät och omfattande beskrivning (Merriam, 1994).  
 
Denna studie baseras på fem stycken semistrukturerade intervjuer som har genomförts med 
tjänstemän i den aktuella kommunen. Valet av informanter är gjort utifrån syftet att få en bred 
bild och en djupare förståelse för frågorna. Dessutom är valet gjort för att kunna identifiera 
olika syn på frågorna bland olika tjänstemannagrupper och hitta eventuella intressekonflikter 
och olikheter i synsätt.  
 
Intervjuerna gjordes på intervjupersonernas arbetsplats och varade mellan ca 50-90 minuter 
vardera. Intervjuerna har utgått från en intervjuguide som finns som bilaga till uppsatsen och i 
några fall har följdfrågor ställts. Dessa följdfrågor har varit specifika utifrån de enskilda 
intervjuerna och handlat främst om förtydliganden av svar. Frågorna har utformats så att 
informanten skall få frihet i att svara utifrån sin egen förståelse för frågorna. Stor frihet har 
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getts till informatörerna att tolka frågorna, men då syftet varit tydligt formulerat och frågorna 
tydligt fokuserade mot ett ämne har det fungerat som avgränsning emot allt för stora 
utsvävningar. Informanterna har innan intervjuerna fått information om vad studien syftar till, 
men har inte fått ta del av specifika frågor. Samtliga informanter har under intervjutillfället 
tillfrågats om avidentifiering och har i samtliga fall avböjt det (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Valet har ändå gjorts att avidentiferar så väl informanter som kommunen. Det på grund av de 
känsliga uppgifter som informanterna delat med sig av. 
 
Intervjufrågorna rör två huvudtematiker, hur klimatfrågan hanteras generellt inom 
Lagomköpingskommun och planärendet Planprojektet. Eftersom informanterna hade olika 
roller, där vissa var mer engagerade i planeringen kring Planprojektet och andra mer insatta i 
kommunens övergripande arbete, fick intervjuerna naturligt nog olika inriktning. I vissa fall 
har inte alla intervjufrågor ställts till samtliga informanter, av den enkla anledningen att de 
endast har konkret inblick i endera av dessa tematiker. Två av informanterna har besvarat alla 
frågor, en av informatörerna har endast besvarat frågorna som rör klimatfrågor generellt i 
kommunen och slutligen har två av informanter endast tagit ställning till frågorna om 
Planprojektet. Viktigt är dock att poängtera att det i alla frågor handlar om syn på och 
hantering av klimatfrågan i olika former, mitigering, anpassning, inhämtandet- och hantering 
av kunskap och hur de ser på risker osv då dessa frågor återkommer i de två delarna i olika 
kontexter. 
 
Samtliga intervjuer spelades in och sedan transkriberas materialet till textform för att kunna 
behandlas och analyseras stegvis i flera led. Först har intervjuerna lästs igenom ett flertal 
gånger för att få en ordentlig inblick i vad som sägs och om vad. Därefter har identifiering av 
innebörder identifierats och koncentrerats. Ett stycke text, har koncentrerats ned till några få 
ord, ett tema. Teman har sedan kategoriserats i grova drag utifrån forskningsfrågorna. Här har 
gjorts en grovsållning i vilken kategori temana hör hemma. Under arbetet med kategorierna 
skapades ibland nya kategorier och vissa kategorier fick underkategorier. I detta skede valdes 
även de citat som använts i uppsatsen, genom en koncentrering där endast kärnbudskapen i 
svaren har behållits. Det har skapat kategorier där citaten legat ihop med tematiseringarna och 
på det sättet byggt upp den slutliga analysen, där jämförelser mellan informatörer kunnat 
göras, både i fall där deras uttalanden har överensstämt men även där det funnits skillnader. 
(Kvale & Brinkmann, 2009)  
 
Sammanlagt skapades slutligen sju huvudkategorier med hundratalas citat av vilka endast ett 
fåtal kramats ur empiri och använts i analysen för att skapa en balans mellan de olika 
informanterna. Analysen har således utgått helt ifrån informatörernas utsagor, vilken syn de 
haft på frågor och där deras erfarenheter, tolkningar, synsätt, uppfattningar i frågor om 
kommunens generella sårbarhet, risker och klimatanpassning och om Planprojektet. 
Resultaten av analysen har sedan ställt mot vedertagen forskning från granskade artiklar, 
forskningsrapporter och artiklar i antologier som hittats genom sökningar i databaser för 
vetenskapliga arkitklar och genom förslag från handledare.  
 
I denna studie har valet gjorts att skriva vilken informant som säger vad och i form av deras 
yrkestitel. I en del fall säger flera informanter samma eller liknande saker och då redovisas de 
aktuella informanterna tillsammans. Trots att intervjufrågorna tog upp mitigering och 
anpassning så har valet gjorts att endast hantera empirin kring klimatanpassning av det enkla 
skälet att det annars riskerar att splittra analysen och förtunna analysen istället för att 
koncentrera sig på en av klimatfrågorna. Dock tas mitigering upp i bakgrunden för att ge en 
större förståelse för komplexiteten i hela klimatfrågan. 
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3.1. Metodkritik, validering och reliabilitet 
 
Valet av informanter kan alltid ifrågasättas och det med rätta, hade ett annat urval av 
informanter gjorts så hade förmodligen resultatet även blivit annorlunda till viss del beroende 
på att informanterna färgas av deras roll i den aktuella frågan och den position de sitter på vid 
tillfället för intervjun. T.ex. skulle intervjuer kunnat göras med personer som verkar i de 
mjuka sektorerna i kommunen eller politiker i kommunen. Då hade resultatet blivit ett annat, 
på vilket sätt är dock svårt att spekulera i.  
 
”Som man frågar får man svar” är ett påstående som gäller i denna studie. Frågorna är 
skapade utifrån författarens förförståelse av ämnet, vilket ger avtryck i svaren från 
informanterna. Det går heller inte att bortse från att intervjusituationen är ett socialt 
samspelspel, där samspelet mellan informant och intervjuare påverkar svaren på olika sätt. 
Intervjuaren har ett maktövertag emot informanten även om det inte behöver vara tydligt för 
de inblandande, intervjuaren leder samtalet, bestämmer vad samtalet handlar om och 
bestämmer när samtalet avslutas. Fler av den kommande metodkritiken kan uppstå just från 
detta maktövertag. Det föreligger en risk att informanten gärna vill ”svara rätt” i stället för att 
”svara sant”, att intervjuaren medvetet eller omedvetet påverkar informanten att svara i en 
viss riktning (Kvale & Brinkmann, 2009). Risken för det i denna studie får ses som liten då 
informanterna svarat mångordigt och varit kritiska till den egna kommunens sätt att hantera 
frågorna som studien berör. Det skulle även kunna vara så att en informant som varit delaktig 
i en viss fråga, fått utstå kritik från medarbetare och/eller chefer. Det kan göra att svaren från 
informanten blir tillrättalagda för att tillmötesgå den kritik informanten tidigare fått utstå och 
för att undvika fortsatt kritik. Som nämnts ovan är intervjusituationen ett socialt sammanhang 
där påverkan går åt två håll, även intervjuaren kan påverkas av informanten, att informanten 
vill framför en specifik linje som stärker ett visst syfte informanten har. Det kan påverka 
analysen i ett senare skede på ett ganska ansenligt sätt, då det kan stärka, eller sänka vissa 
resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Under analysfasen har noggrant arbete lagts i att 
motverka detta genom att visa en så nyanserad bild som möjligt av vad informanterna sagt. 
 
Det finns fog för att i en kvalitativ intervju ifrågasätta objektiviteten hos 
intervjuaren/författaren/uttolkaren och att resultaten från studien blir snedvridna (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Dock har författaren lagt stor vikt vid att aktsamt uttolka resultaten från 
intervjuerna, genom ett flertal steg och i den mån det gått sammanställt analysen så att den 
skall belysa en specifik fråga utifrån flera olika synsätt, eller flera likartade synsätt från 
informanterna. En annan uttolkare av samma empiri skulle till viss del få andra resultat, men i 
huvudsak få samma kärnanalys, därmed skulle en annan analys av empirin styrka och 
förstärka den redan gjorda analysen och öka dess validitet (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Kritik kan riktas mot antalet informanter, att det inte går att dra generella slutsatser av en 
studie med så få informanter. Det är riktigt. Dock kan resultaten från denna studie ställas emot 
generella resultat från andra studier och därigenom lyftas till en generell nivå där generella 
slutsatser kan dras. (Kvale & Brinkmann, 2009) Generalisering kan enligt Kvale & 
Brinkmann (2009) göras på två sätt,  den naturalistiska generaliseringen som handlar om 
läsarens tysta kunskap, alltså vad som är trovärdigt för läsaren helt enkelt. Kan läsaren se det 
som troligt att politiker och tjänstemän så gärna vill bygga en viss byggnad, eller utveckla ett 
visst område så att de medvetet eller omedvetet väljer att inte se risker och faror? Analytisk 
generalisering är enligt Kvale & Brinkmann (2009) att författaren  systematiskt försöker att 
lyfta sina resultat till en generell nivå, alltså att de egna resultaten är gällande även för andra 
liknande situationer. Det skulle kunna vara att andra liknande studier hade uppmärksammat 
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att det från tjänstemanna och politiskt håll valts, medvetet eller omedvetet att bortse från 
risker och faror vid uppförandet av nya byggnader eller områden. I denna studie används båda 
sätten. Båda dessa generaliseringar används i denna studie, men främst lutar den sig emot 
analytisk generalisering. 
 
Validering av studien har varit ett arbete under hela processen med uppsatsen, från 
iordningställandet av den första intervjufrågan till sista ordet i slutsatserna. Stor omsorg har 
lagts ner i utformandet av intervjufrågorna, svarar de mot syftet, ger de utrymme till 
informanten att svara enligt eget huvud och inte bli ledd till ett svar, men ändå svara emot 
syftet för uppsatsen. Förberedandet inför intervjuerna har gjorts med noggrannhet, för att få en 
tydlig och bra intervjuguide som kan hjälpa intervjuaren att få till en behaglig och öppen 
atmosfär under intervjuerna. Utskrifterna har gjorts noggrant, metodiskt och ordagrant för att 
säkerställa att inte en informants mening skall vridas och förändras under analysens alla steg. 
Validering under analysfasen och under skrivandet av själva uppsatsen kommer av att de 
kategoriseringar och/eller frågor som ställs till empirin för att få resultat sprungit ur 
intervjufrågorna, det jämför med andra ord äpplen mot äpplen. Det är i slutändan ändå läsaren 
som måste avgöra om resultaten i denna uppsats är trovärdiga eller ej, trots eller tack vare 
författarens ansträngningar att säkerställa detta. 
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4. Analys 
 
Analysen är uppdelad i olika block som utgår från frågeställningarna. Därefter kommer 
exemplet Planprojektet utifrån samma frågeställningar och slutligen ett block där problematik 
kring att gå från idé till praktik i form av intressekonflikter, klimatfrågans prioritering och 
samhällsplaneringens roll tas upp. Varje nytt avsnitt inleds med en kort ingress. 

4.1. Klimatanpassning generellt i Lagomköpingskommun 
 
Klimatanpassning är en viktig fråga för alla Sveriges kommuner. Det ligger på 
kommunens ansvar att klimatanpassa för framtida och pågående klimatförändringar 
och dess effekter. Men i tider där resurser är knappa och prioriteringar måste göras 
riskerar klimatanpassningsåtgärder att bli reaktiva, alltså att åtgärda efter en händelse 
t.ex. en översvämning, istället för att proaktivt arbeta för att minska skador av 
klimatrelaterade händelser t.ex. att dimensionera stadens VA för att klara större 
vattenmängder. 
 
Hållbarhetsstrategen, exploateringsingenjören och kommunekologen talar om behovet av att 
proaktivt anpassa i kommunen, både vad gäller vattenfrågor om ån t.ex. men även andra 
frågor som hantering av värmeböljor och vattenregleringsfrågor. Dock anser man inte att 
dessa åtgärder bör göras utöver det dagliga underhållet och arbetet, utan att det åtgärdas som 
en del i det dagliga arbetet t.ex. att dimensionera om kommunens VA när man skall åtgärda 
fel och brister som del i det dagliga underhållet. 
 
Klimatanpassningsarbetet i kommunen är mer av ett dagligt arbete och inte något man arbetar 
med utöver det normala arbetet anser hållbarhetsstrategen och planarkitekten, då det redan 
idag pågår arbeten för att anpassa sitt dagvattensystem till större vattenmängder då det redan 
har blivit översvämmat flera gånger på sina håll. Hållbarhetsstrategen, 
exploateringsingenjören och planarkitekten tar upp den frågan som viktig och som svår, hur 
mycket skall det anpassas och till vilken nivå, kontra frågan om resurser som är en ständigt 
pågående fråga i kommunen. Det är ett exempel på reaktiv anpassning i den mån att det redan 
har hänt, men det pågår även ett proaktivt arbete då de enligt planarkitekten tar tillfället i akt 
att dimensionera om till att klara framtida vattenmängder, även om det är en balansgång 
många gånger mellan resurs och behov. 
Planarkitekten och hållbarhetsstrategen anser att klimatanpassningen är mer än bara en fråga 
för kommunens verksamheter, som också som måste ut även till andra aktörer inom 
kommunen. Exempel tas med dikningsföretag (jordbrukare som dikar runt åkrar, författarens 
anmärkning) där vetskapen om hur de sköter sina åtaganden att hålla diken rena och öppna 
inte finns och att det finns en risk att de gör som de alltid gjort i alla tider både på privata 
aktörers planet som på det kommunala planet. 
Enligt hållbarhetsstrategen och säkerhetssamordnaren är frågor om hur Lagomköping 
proaktivt skall anpassa sig till den sociala sårbarheten som klimatkonsekvenserna kan ge 
viktiga och om hur de måste skaffa sig kunskap om hur de hanterar förtroendekriser. 
Planarkitekten påpekar att de ännu inte har börjat ta hand om den proaktiva anpassningen 
ordentligt, men att arbetet så smått har kommit igång och sipprat in i dokument och rutiner. 
Anpassningen av bostäder mot värmeböljor eller stadigt förhöjda temperaturer pågår inte alls i 
Lagomköping kommun enligt säkerhetssamordnaren, utan anpassningsarbetet är främst 
händelseorienterade, alltså anpassning vid plötsliga händelser som stormar t.ex.. Även andra 
studier av Svenska kommuner har påvisat att mycket av anpassningsarbetet är 
händelseorienterat (Storbjörk, 2006). 
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4.2. Risk och sårbarhet i Lagomköping kommun 
 
Risk och sårbarhet är begrepp som ligger nära varandra men som ändå inte är 
beroende av varandra. Risk är hur stor chans eller sannolikhet det finns att en viss 
händelse sker, medan sårbarhet är hur robust en/ett person/samhälle/struktur är att 
motstå en skada. Är ett samhälle robust och inte sårbart spelar det ingen roll hur stor 
risken är, skadan blir ändå minimal. Medan det motsatta är om risken är minimal 
medan sårbarheten är stor, då spelar det ingen roll hur liten risken är, när det väl 
händer nått så blir skadan stor och kanske till och med enorm. Ett bra exempel är 
kärnkraftsolyckor, där vi vet, eller tror oss veta att risken är liten för en olycka, men 
när väl olyckan är framme blir skadorna enorma. Hårda och mjuka sektorer talas det 
om en del nedan, som exempel menas att tekniska förvaltningen tillhör den hårda 
sektorn, medan skola, vård, socialtjänst räknas till de mjuka sektorerna. 
 
Klimatrisker är svåra att identifiera, det märks tydligt i svaren från informanterna, vilket inte 
är så konstigt då riskerna ofta är diffusa och svårgreppbara.  
Hållbarhetsstrategen talade om att år 2007 var det kraftiga nederbördsmängder som gav 
problem i regionen. Lagomköping drabbades inte speciellt hårt av nederbörden, men i en 
grannkommun var effekterna större. Den drabbades hårt med bortspolade vägar, hemtjänst 
som inte kom fram till sina vårdtagare. Hållbarhetsstrategen tog det som ett exempel på den 
sårbarhet som finns inför oväntade händelser och vad klimatfrågorna kan ställa till i samhället 
och vikten av att de drar nytta av varandras erfarenheter och kunskapsspridning. 
 
Säkerhetssamordnaren tar under intervjun upp transporter som speciellt känsligt för 
klimatrisker ”Vår lager ligger på vägarna brukar man ju säga” och menar då att uteblivna 
transporter på grund av bortspolade vägar skulle påverka många delar i samhället, 
äldreomsorgen, brist på mat i affären och bränsle på bensinmacken. 
 

"risker vi måste förhålla oss till i olika sammanhang så lyfter jag oftast upp att 
klimatförändringarna är en bidragande faktor till att vissa av de här riskerna blir 
större"(intervju säkerhetssamordnaren) 

 
Säkerhetssamordnaren talar ovan om att det inte alltid är nya risker, utan förstärkta, redan 
befintliga risker som vi får förhålla oss till. Samhället får räkna med att stormar sker oftare 
och är kraftigare, att det kommer kraftiga regn oftare och så vidare. Planarkitekten och 
hållbarhetsstrategen påtalar att klimatförändringarna kan ge nya risker för Sverige så som 
förändrad flora av en förhöjd medeltemperatur, med alla dess konsekvenser, smittbärande 
myggor eller utebliven tjäle som skulle kunna göra skogen mer stormkänslig. Det som 
Planarkitekten och hållbarhetsstrategen pekar på är att vi får räkna med gradvisa 
temperaturförhöjningar som har andra konsekvenser på natur och samhälle än extremväder 
som ofta nämns av de andra informanterna. 
 
Säkerhetssamordnaren påtalade att de oftare ser till konsekvenserna än de ser till själva 
förändringarna, för de är mer gripbara, medan konsekvenserna är svårare att förutspå. 
Informanten menar vidare att konsekvenserna kommer oftare, som stormar och störtskurar 
t.ex. men att det viktiga är att anpassa sitt sårbarhetsarbete så mycket att de inte längre blir en 
kris när de kommer, utan mer hör till vardagen ”ta bort det från krislistan, just för att det 
kommer att hända mycket oftare.” men att det kräver att de har support och kan klara av att 
bygga en struktur och stabilitet så att det inte längre påverkar vårt samhälle ”Det kanske var 
en kris för tio år sen men vi måste stabilisera vårt samhälle så att det som var en kris då inte 
är det nu.”. 
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Krishantering handlar om att prioritera enligt Säkerhetssamordnaren, att de samhällsviktiga 
verksamheterna så som vatten, avlopp, omsorg och transporter fungerar, måste tillses först, 
trots att konsekvenserna kan bli mycket större och snabbare för andra mindre samhällsviktiga 
verksamheter. Med detta menar informanten inte bara kommunala verksamheter utan 
samhällsviktiga verksamheter, vilket även kan vara nationella eller regionala verksamheter 
som Landstingssjukvård eller elförsörjning t.ex. Säkerhetssamordnaren tar även upp frågan 
om omsorgen och olika verksamheters förmåga att hantera risker och sårbarhet, vi 
återkommer till det lite senare. 
 
Under intervjuerna tar säkerhetssamordnaren och hållbarhetsstrategen upp att det finns 
speciellt sårbara sektorer som inte riktigt har fått den belysning som de borde få och som 
själva inte riktigt tar det ansvaret som kan ställas på dem, eller som inte har förmågan att ta 
det ansvaret. Informanterna själva kallar dessa för mjuka sektorer t.ex. omsorgen, vård, skola, 
socialtjänst och menar att de inte inser att klimatfrågor och risk är kopplade till dessa sektorer 
och att de från de mjuka sektorerna säger t.ex. ”klimatfrågorna får miljökontoret och dom 
hålla på med, vi håller på med omsorg”. Hållbarhetsstrategen utrycker det så här: 
 

”Man ser inte att om dom inte tar med klimatfrågorna så kan ni inte utöva omsorg. Man 
ser inte den kopplingen där. Som jag ser det kan det bara handla om ren kunskapsbrist, 
faktiskt. Man ser inte hur det påverkar ”mig”.”(intervju Hållbarhetsstrategen) 

 
Denna trend går rakt igenom vad informanterna säger under intervjuerna, att de mjuka 
sektorerna glöms bort, eller att de inte ens är medvetna om att de har ett behov och att de 
tekniska verksamheterna lättare tar till sig risk och sårbarhetsarbetet och klimatanpassning. 
Adger (2006) menar att de som är allra mest sårbara är även de som oftast blir utelämnade 
från beslutsfattandet och från resurser att minska sin sårbarhet. Klimatanpassning minskar 
sårbarheten för dem som har resurserna i stället för att minska sårbarheten hos dem som är 
mest sårbara och har störst behov. 
 
Säkerhetssamordnaren talar om att hantering av nya risker som inte riktigt funnits med förut 
får ett allt större utrymme i krisberedskaparbetet och menar då elektroniska kommunikationer, 
förtroendekriser, sjukdomar, pandemier kopplat till klimatförändringar och att 
krisberedskapen blir mer och mer frånkopplat från räddningstjänsten ”en pandemi kan inte 
räddningstjänsten hantera” och att det gäller även förtroendekriser och ekonomiska kriser. 
De försöker att inte låsa fast sig i ett olycksfokus utan försöker se fler saker som potentiella 
kriser och krishantering, vilket inte är självklart, då en kris som trappas upp över lång tid är 
mycket svårare att hantera än en olycka. Säkerhetssamordnaren talar under intervjun om 
vikten av att kommunen kan hantera alla kriser: 
 

"Jag vill inte bygga en organisation som är väldigt fokuserad på enskilda händelser utan 
jag vill att kommunen ska kunna hantera en kris oavsett vad det är för kris, att det finns en 
flexibel organisation”(intervju säkerhetssamordnaren) 

 
Säkerhetssamordnaren talar om hur svårt det är att göra värderingen om när en kris blir en kris 
och att det ibland är svårt att göra avvägandet om när krisarbetet skall sättas igång och vikten 
av en flexibel organisation. Att se vardagliga saker på nya sätt, då menas t.ex. elektroniska 
kommunikationer som alla använder dagligen i den kommunala verksamheten, men som 
sällan har setts som sårbart, eller snarare att de bygger in en sårbarhet i systemet då de blir 
allt mer beroende av att tekniken skall fungera.  
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4.2.1. Hantering och struktur i risk- och sårbarhetsarbetet 
 
För det praktiska arbetet med klimatrisker och sårbarhet väcks ett antal frågor under 
intervjuerna, bland annat beskrivs hur viktigt det är att klimatrisker och sårbarhet blir 
”vår” fråga, alltså den enskilde verksamhetens fråga, även vikten av att inse att vissa 
sektorer är känsligare än andra. Här blir det tvärsektoriella arbetet nödvändigt och 
viktigt. 
 
Hållbarhetsstrategen och säkerhetssamordnaren påtalar båda behovet av att komplettera risk 
och sårbarhetsutredningen med klimataspekterna och att de inom alla hårda och mjuka 
sektorer haft grupper som arbetat fram sektoranpassade risk och sårbarhetsanalyser utifrån 
den egna verksamheten. Detta arbete har skett inom den egna sektorn.  
 
En annan studie från en svensk kommun visar att överbryggandet av förvaltningsgränser är ett 
bra sätt att ta till vara på kompetens som finns på annat håll. Genom det tvärsektoriella arbetet 
får alla en mycket större förståelse för klimatfrågan och inspireras att gå utanför sina egna 
områden, tänka utanför boxen, det ger dessutom ett större mått av ansvarstagande för att 
frågan om klimatrisker och sårbarhet ska bli ”vår fråga” och inte bara någon annans. (Glaas, 
et al., 2010) I avsnittet ovan talade Hållbarhetsstrategen om just problematiken att få frågorna 
att bli en fråga som berör ”mig”. Andra studier har visat att det är viktigt att frågor om risk 
och sårbarhet sprids i den kommunala verksamheten och inte är ett ansvar för endast en 
person (Storbjörk, 2006).  
 
Säkerhetssamordnaren talar om att det finns konsekvenser av klimatförändringarna, 
värmeböljor som det ofta talas om i samhället men som ännu inte identifierats som en särskild 
risk i kommunens arbete. Omsorgen pekas ut som en särskilt känsligt sektor här, men att 
informatören inte vet om ifall den sektorn arbetar med frågorna eller ej och det alltid är lättare 
att koppla sitt sårbarhetsarbete till risker de är mera vana vid, som stormar och bränder. 
Studier har visat att när ansvar läggs på en sektor eller förvaltningen att hitta och identifiera 
risker om sin egen sårbarhet finns det en risk att de tänkta lösningarna blir väldigt 
sektorspecifika (Glaas, et al., 2010), alltså den tekniska sidan hittar tekniska lösningar och den 
mjuka sidan hittar mjuka lösningar. Det finns även en risk att det är svårt att se risker som 
påverkar den sektorn de verkar i, men som ligger utanför dess ramar (Glaas, et al., 2010), 
alltså att för äldreomsorgen kan det vara svårt att se sin största sårbarhet som att vägar ej är 
körbara, eller kylning av fastigheter, dessa två riskers ansvar ligger på andra sektorer att sköta 
och tänka på. Säkerhetssamordnaren poängterar nedan ansvaret för risk och 
sårbarhetsanalyser och ser inte alls den svårighet som ligger i det ansvaret för den enskilda 
verksamheten: 
 

"Ansvaret för de här frågorna ligger på alla verksamheter, det vill säga omsorgen har ett 
ansvar för att deras verksamhet är tillräckligt analyserad och har planer för hur vi skall 
hålla igång vår verksamhet" (intervju Säkerhetssamordnaren) 

 
Bristen på tvärsektoriella sammarbeten riskerar att göra att ansvarsfrågan för risk- och 
sårbarhetsarbetet hamnar mellan stolarna (Glaas, et al., 2010), riskanalysen görs på ett håll, 
medan utförandet av den faktiskt åtgärden utför av annan förvaltning. Det skapar även 
svårigheter att få risk- och sårbarhetsarbetet att bli en fråga för alla verksamheter, dessutom 
tenderar den att bli reaktiv, inkonsekvent och teknikfokuserad (Glaas, et al., 2010).  
Säkerhetssamordnaren berättar att det finns en samordnande funktion i risk och 
sårbarhetsarbetet men att den verksamheten inte har något utförande ansvar utan att det ligger 
på de enskilda verksamheternas bord. Det är viktigt att få en bild av hur andra tänker på 
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klimatrisker och sårbarhet utifrån sitt eget område och expertis, för att få ett mer holistiskt 
tänkande och diskussion (Glaas, et al., 2010). Organisationer som har överlappande 
funktioner, att medlemmarna har ansvarsöverlappande och framför allt kunskap om varandras 
områden, är mer robusta och dessutom mindre riskgenerande (Lidskog & Uggla, 2009). 
Säkerhetsamordnaren talar nedan om svårigheten i att få in klimatfrågor i kommunens arbete: 
 

"Det handlar om att hitta ett integrerat sätt att få in det som en naturlig del i arbetet ... det 
blir väldigt mycket fokus på klimatfrågor vilket är bra, men då blir dom fortfarande en 
separat fråga och det är lite svårt att ta till sig det i ett redan fungerande existerande 
arbete ... där har vi i kommunen mycket att jobba på ... Hur får jag in dom som en naturlig 
del i arbetet?"(intervju Säkerhetssamordnaren) 

 
Under intervjuerna har exploateringsingenjören, hållbarhetsstrategen, säkerhetssamordnaren 
och planarkitekten alla påtalat vikten av att få in klimatfrågorna som en integrerad del i allt 
arbete. Det finns en risk att klimatfrågan enligt Säkerhetssamordnaren blir en separat fråga 
eftersom det ligger ganska mycket fokus på den idag, vilket då gör den svår att få in i arbetet 
på ett bra sätt.  
 
I risk- och sårbarhetsarbetet ses inte klimatförändringarna som en särskild fråga, utan där 
måste klimatfrågan arbetas med som en risk, vilken som helst och bli en del av hela risk- och 
sårbarhetsarbetet. Integreringen av hur de skall arbeta med klimatfrågan i risk- och 
sårbarhetsarbetet beror delvis på grund av bristande styrning från regionalt och nationellt håll 
(Glaas, et al., 2010), men som säkerhetssamordnaren även påtalar, för att frågorna kring 
klimatrisker och anpassning måste få fotfäste i alla kommunens verksamheter då frågan inte 
har vuxit under senare år, skillnaden är att den nu kopplas till de olika förvaltningsfrågorna 
nu, i motsats till förr. 

4.3. Hantering av kunskap kopplat till klimat, risk och sårbarhet 
 

4.3.1. Inhämtande av- och brist på kunskap 
 
Kunskap och lärande är viktigt för att klara av att hantera risk- och sårbarhetsarbetet i 
klimathänseende. Det kräver ett inhämtande och givande av kunskap till kommunen 
och andra aktörer, en kunskapsspridning. Då gäller att viktiga aktörer, så som 
kommunen inte sitter still i båten och tror att man har all kunskap man behöver, utan 
att alla chanser till lärande tas till vara. 
 
Klimatfrågan, dess konsekvenser och hanteringen av dessa är för kommunerna mycket av en 
kunskapsfråga som vi sett ovan. Exploateringsingenjören anser att det delvis är på grund av att 
klimatfrågan och dess konsekvenser är relativt ny för kommunerna, men även för att den 
kunskap som finns internt i kommunerna inte alltid används till fullo. En studie över två andra 
kommuner i Sverige visade att det saknas tydlighet i kunskaperna, brist på ansvar och direktiv 
på området (Storbjörk, 2006). 
 
Viss brist på kunskap finns t.ex. i vattenfrågor, främst på en större skala, Planarkitekten 
eftersökter ett större regionalt engagemang i vattenfrågor, från framförallt Länsstyrelse för att 
få en helhetsbild av risker för t.ex. vägar som kan ställas under vatten. Under en intervju sades 
följande: 
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"skulle man titta på konsekvenserna kring vattenföring ... så skulle man kunna kartlägga 
vattendragen bättre och avrinningsområdena bättre ... vi har inte en aning om hur mycket 
som dunstar bort eller rinner ner och försvinner på vägen. Innan man börjar rodda i 
vattensystemet ... så vore det bra att börja med att ha koll på läget."(intervju 
planarkitekten) 

 
Det som Planarkitekten kopplar till och som även hållbarhetsstrategen tar upp är att gamla 
strukturer behöver ses över, t.ex. hur dikningsföretagen sköter sitt arbete och hur gamla 
vattendomar kan vara ett hinder för en bra klimatanpassning. Den lokala kunskapen om risker 
inför översvämningar t.ex. är ofta stora, både inom kommunen och medborgarna och bör tas 
tillvara (Næss, et al., 2005) 
 
Enligt hållbarhetsstrategen och planarkitekten har kommunen på eget initiativ bjudit in 
föreläsare från Länsstyrelse för att belysa just klimatfrågan. Intresset för att deltaga i dessa 
kompetenshöjande tillfällena har inte alltid varit så högt, då det ofta har prioriterat bort på 
grund av att det på sina håll ansett att den frågan ligger för långt bort i tiden enligt 
hållbarhetsstrategen. Det har även framgått från säkerhetssamordnaren att det ofta är en 
övervikt av deltagare från tekniska verksamheter och miljöförvaltning, de som redan är mer 
insatta i klimatfrågan. 
 
Kunskap och kunskapsförmedling är i detta fall av stor vikt, kommunen måste nå ut till 
berörda parter och få igång ett samtal. Det finns en risk att viktiga frågor tappas eller 
prioriteras bort om det inte skapas en tradition av att inkorporera viktiga aktörer (Glaas, et al., 
2010). Samtidigt är det viktigt att kunskapen förmedlas på rätt sätt, blir det för alarmerande 
eller för urvattnad kunskap får den inte önskad effekt, inte heller om den kommer i form av 
pekpinnar (Storbjörk, 2006). Vad gäller detta är det viktigt att poängtera att det är 
tvåvägsansvar, kommunen har ett ansvar att informera sina invånare och de aktörer som finns, 
dessutom har de lokalkunskap och expertiskunskap om sitt speciella fält (Glaas, et al., 2010).  
Kommuninvånarna har även ett ansvar att ta åt sig information och komma på samråd. 
Planarkitekten poängterade hur synd det är att inte fler kom på samråd om viktiga frågor. 
Enligt Planarkitekten kommer det fler på samråd desto mindre frågor det berör och färre desto 
större frågan är, för då tar allmänheten för givet att frågan redan är avgjord.  
Att ha en öppenhet både internt i kommunen mellan olika verksamheter och förvaltningar, 
samt mot omvärden i form av samråd och andra aktörer ökar de organisations medlemmars 
förmåga att tillgodogöra sig mer lärande och göra alternativa tolkningar på olika fenomen, 
dessutom ökar det organisatoriska lärandet (Lidskog & Uggla, 2009). Det finns planer enligt 
exploateringsingenjören på att börja ge ut en kommuntidning där sådana här frågor kan få 
plats och bli en ny informations kanal till Lagomköpings medborgare. 
 
Det finns alltid en risk att kunskap försvinner ur organisationen och dessutom 
processkunskapen, alltså hur saker och ting borde göras på ett bra sätt (Glaas, et al., 2010), i 
Lagomköpingsfallet är det giltigt enligt hållbarhetsstrategen då huvudpersonen och ansvarige 
för Planprojektet byter arbetsplats. Det är då viktigt att hitta modeller för hur de skapar 
strukturell kunskap, så att kunskapen inte stannar kvar hos den enskilde individen och riskerar 
att lämna organisationen utan finns kvar i organisationen oavsett vilka som finns i den (Glaas, 
et al., 2010). Lidskog & Uggla (2009) talar om vikten av att skapa en kultur i organisationen 
som har regler, roller och rutiner för hur saker skall skötas och att om det görs på ett bra sätt, 
då spelar det ingen roll om människor lämnar eller tillkommer till organisationen, för då ger 
organisationens kultur reglerna för hur kunskap används och bibehålls. 
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Att bygga upp en organisations lärande och kunskap kräver att arbete lags ner i det och att 
chanser tas när de kommer upp (Glaas, et al., 2010), T.ex. när det erbjuds föreläsningar och 
seminarier om klimatrisker och liknande, att då många nyckelpersoner väljer att inte gå som 
hållbarhetsstrategen och säkerhetssamordnaren informerat om, eller att många från de 
mjukare sektorerna inte är bjuda är inte så utvecklande för det organisatoriska lärandet. Næss, 
et al. (2005) skriver om att fasta och etablerade relationer och maktstrukturer fungerar som ett 
filter för hur och vilken kunskap som får passera och som accepteras, vilket saktar ner 
processen till det organisatoriska lärandet. Under en intervju sa följande: 
 

"Det märks ju vilka som är intresserad också, vi har haft Länsstyrelsen här för att tala om 
dessa frågor ... det finns en väldigt stor övervikt av folk från tekniska kontoret ... 
miljökontoret. Dom som är vana att tala om de här frågorna är också dom som sluter upp 
när vi talar om de här frågorna."(intervju säkerhetssamordnaren) 
 

Det som Säkerhetsamordnaren talar om här är att det finns en risk att det predikas för den 
redan troende, de som redan är insatta i frågorna är mer benägna att ta till sig ny kunskap, 
vilket är bra. Men de som kanske behöver kunskapen mest är inte alltid de som tar tillfället i 
akt. 

4.3.2. Problematik kring hantering av kunskap  
 
Kunskap är levande, den uppkommer och den försvinner. Den är aldrig statisk. Det gör 
det ännu mer viktigt att försöka bibehålla kunskapen där den behövs. Kunskapen om 
klimatförändringar kan leda till möjligheter att inte bara motstå riskerna utan även att 
nyttja det förändrande klimatet till nått positivt, i alla fall för vissa samhällssektorer. 
 
Kunskap är viktig och bra, en nödvändighet för att kommunen skall fungera bra. Men kunskap 
är inte statisk och är inte till nytta om den inte används. Lidskog & Uggla (2009) skriver om 
kapacitetsbyggande, att lärandet i en organisation inte är av vikt om den inte används, att den 
nya kunskapen kommer till nytta, desutom att reflektera över vilken ny kunskap 
organisationen behöver för att hantera förändringar i omvärlden. Planarkitekten ser den andra 
sidan av klimatförändringarna, den som kan gynna kommunen: 
 

"vi är … en av Sveriges kornbodar, med extremt hög potatisprodukten. samtidigt som det 
kanske blir lite varmare generellt. Är man medveten om problemen, går det att styra upp 
vatten och magasinering och hushålla med naturresurserna så kan man ju gynnas av det 
här läget."(intervju planarkitekten) 

 
Ovan har det talats om vikten av sektoröverskridande kunskap och sammarbete, något som 
nästan alla informanter varit eniga om till största del, med visst undantag där 
kommunekologen uttryckt det som att man nog skall göra det man är bra på, men samtidigt 
påpekar att de ser frågor på olika sätt och att det är viktigt att de syr ihop det ändå på bästa 
sätt. I slutändan är det ändå upp till politiken att ta beslutet om vad som skall göras. 
 
Exploateringsingenjören berättar att en stor utmaning ligger i att få in alla i ett bra 
sammarbete från början, att alla interna kunskaper finns med redan från dag ett, att det är en 
förutsättning för att arbetet skall gå lätt under resans gång, men att det samtidigt kan ta lång 
tid innan sammabeten sätter sig på ett bra sätt och att måste vara lite pragmatisk, våga släppa 
lite på sina egna frågor och släppa in andra för att på så sätt få ett resultat som alla kan vara 
nöjda med till största del. 
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hållbarhetsstrategen påtalade särskilt vikten av ett tvärvetenskapligt angreppssätt som 
fruktsamt och att det är för framtiden, att kommunen går allt mer mot det angreppsättet och att 
det ger en ökad förståelse för olika kompetensområden och kunskapsöverföring mellan 
förvaltningar och verksamheter och att det till stor del är en generationsfråga, den yngre 
generationen har lättare att förstå nyttan med det tvärvetenskapliga och tvärsektoriella arbetet.  
 
Exploateringsingenjören beskriver klimatfrågan som trendig idag och att det är svårt att nå en 
äldre generation som jobbat många år inom kommunen ”för många gamla gubbar är 
klimatfrågan inget att bry sig om”, men att det samtidigt genom ett generationsskifte per 
automatik kommer att bli en större fokus på klimatfrågan då den yngre generationen har fått 
frågan till sig genom hela skolgången. Det ligger helt i linje med det som Lidskog & Uggla 
(2009) skriver om att kommunen som organisation måste ”glömma bort” gamla perspektiv 
och ”lära om” då det gamla sättet kan vara eller är irrelevant idag och till och med kan vara ett 
hinder för att klara de nya åtaganden som kommunerna har. 
 
Något som exploateringsingenjören, hållbarhetsstrategen och säkerhetssamordnaren anser 
som viktigt är behovet av att få klimatfrågan integrerad i all verksamhet. Lidskog & Uggla 
(2009) skriver om att genom sektorsintegrering av klimatfrågan så blir den en angelängehet 
för hela organisationen och inte enbart för enskilda verksamheter och kan då bli en viktig del i 
alla kommunens verksamheter.  
Andra studier på kommunal nivå har visat att det upplevs från tjänstemans håll att det brister i 
stödet från nationellt håll, att det saknas riktlinjer och tydliga direktiv för hur klimatrisker och 
sårbarhetsarbete skall hanteras (Storbjörk, 2006). Säkerhetssamordnaren i Lagomköping 
kommun beskriver tvärtom att de upplever att det finns ett stöd från nationellt håll i 
klimatfrågan: 
 

"Länsstyrelsen har tagit sitt grepp… Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 
som är den myndigheter som leder krisarbetet i landet ... på nationell nivå, men även på 
regional nivå så upplever jag att det är prioriterat och finns stöd att få. Problemet som jag 
sett det är att det måste intrigeras med allt annat."(intervju säkerhetssamordnaren) 

 
Det är tydligt att det finns ett behov av att tillgodogöra sig den kunskap som finns, att inte 
förlita sig på att kunskapen redan finns. Att intrigera kunskapen på ett bra sätt i alla sektorer, 
det finns annars en risk att de som redan har kunskapen är de som ser till att få mer. Att man 
predikar för de redan troende så att säga. 

4.4. Planprojektet som exempel på klimatfrågans hantering i 
Lagomköping 

 
Bygga nytt och innovativt är spännande och roligt för alla kommuner, det ger liv och 
luft och en energi, speciellt till en mindre kommun där ett stort projekt verkligen kan 
sätta kommunen på kartan. Det är precis vad Lagomköpings kommun hoppas på, att 
deras nya byggprojekt skall slå väl ut och ge en injektion av energi och inflyttning till 
kommunen. 
 
Planprojektet är en remsa mark som ligger mellan Stationsområdet och ån i Lagomköping, 
några hundra meter bred som mest och någon kilometer lång. Det har enligt 
exploateringsingenjören funnits ett intresse från Lagomköping kommuns sida att utveckla och 
exploatera detta område under många år till bostäder.  
 



 

19 
 

Planarkitekten säger att flera av kommunens verksamheter har varit aktiva på olika sätt i 
projektet och stått för olika kompetenser så som parkförvaltare, trädgårdsmästare, gatukontor, 
ekolog, miljöinspektörer och hållbarhetsstrateg som alla har kommit med inlagor, remissvar 
och avstämningar för att få den fördjupade översiktsplanen Planprojektet att bli ett samlat 
dokument många kan stå bakom.  
 
Lagomköpings kommun har enligt planarkitekten som avsikt att planera området utifrån en 
hållbarhetstanke, med god energihushållning, närhet till natur och park, bra och trygg miljö 
för boende och alla andra som vistas i området. Det är ett unikt stycke land som bjuder på en 
unik möjlighet, att bygga nya bostäder så centralt och i en vacker naturmiljö enligt 
Hållbarhetsstrategen och kommunekologen. Planprojektet är lite av Lagomköpings framsida 
enligt exploateringsingenjören, kommer människor med tåget och går mot centrum så 
passerar de genom området och det är idag ingen välkomnande syn, utan ser mest ut som en 
bakgård. Placeringen i närheten av stationen gör området mycket strategiskt viktigt, med 
några hundra meters gångväg till stationen och 20 minuters pendling till Linköping kan 
området bli attraktivt även för linköpingsbor, då det restidsmässigt inte är längre än att bo i ett 
av Linköpings ytterområden säger exploateringsingenjören.  
 
Planprojektet syftar till att uppfylla kommunala mål, både på kort och på lång sikt. Det 
primära målet är enligt planarkitekten att öka antalet bostäder och att utveckla Lagomköping 
centrum. Kommunen har enligt exploateringsingenjören och hållbarhetsstrategen som mål att 
bli mer hållbar och där vill kommunen att Planprojektet kan bidra till och bli ett bra exempel 
på det hållbara boendet. En kommunal vision är att år 2025 uppnå 30 000 invånare, vilket 
innebär att det måste byggas många nya bostäder i Lagomköping. I Planprojektet räknas det 
med att det kommer byggas ca 700 bostäder innan det är klart enligt exploateringsingenjören.  
 
Projektet Planprojektet har från politiskt- och tjänstemana håll avsetts att bli en mer hållbar 
stadsdel och en förebild, inte bara för Lagomköping utan även för andra städer. Planarkitekten 
förklarar att det finns uppsatta mål om hållbar stadsbyggnad för Planprojektet i den 
fördjupade översiktplanen. Där betonas sociala hållbarhetsfrågor som folkhälsa, rekreation, 
barnperspektiv, demokrati och så vidare, men även ekologiska frågor finns med, som att 
återtar gammal industrimark och bygga bostäder och på det viset implicit slippa att bryta ny 
jungfrulig jordbruksmark som annars är det vanliga sättet att bygga nytt på.  
 

4.4.1. Att arbeta med Klimatrisker och sårbarhet i Planprojektet 
 
Bostadsbyggande i anslutning till vatten är ofta svårt. Många vill bo där, men det 
medför också risker. Det ställer stora krav på kompetens hos både planerare och 
byggare men ändå finns inga garantier för att alla möjliga framtida händelser har tagits 
med i beräkningarna. 
 
Frågan om risk och sårbarhet i samband med vattennära byggande är en fråga som berör detta 
projekt, då det ska byggas längs en strand till en å som kan och har svämmat över historiskt. 
Planarkitekten säger att de egentligen bara har tittat på klimatanpassningen ytligt och att de 
försökt ange ramarna, de har undersökt översvämningsfrågan och det föreligger ingen 
översvämningsrisk. Exploateringsingenjören säger att de måste bygga med vattnet och 
klimatet i åtanke men att det är osäkert hur än.  
Det finns en risk att de blir överaskad av en klimathändelse (t.ex. översvämning). Ibland 
beroende på det svåra i att förutspå en sådan händelse, men även trots att det varit förutsagd 
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som en tänkbar händelse, så ignoreras den ibland på grund av att de inte ser faran eller att de 
väljer att blunda för den i sin strävan framåt. (Adger, 2006) 
 
Planarkitekten, exploateringsingenjören och hållbarhetsstrategen säger att man i projektet 
Planprojektet har de tagit in all den kunskap de ansett sig behöva i form av konsulter, 
utredningar om översvämningar, karteringar över ån och en rasriskanalys. Det var först efter 
en översvämning år 2007 som behovet av att utreda översvämningsproblematiken för 
Planprojektet uppkom enligt exploateringsingenjören, vilket var tur i oturen då det bidrog till 
att de förstod behovet av att utreda frågan grundligt innan byggstart. Viss kompetens har 
enligt hållbarhetsstrategen redan funnits på området inom kommunen i Planprojektet projektet 
men inte när det gäller de faktiska analyserna.  
 
I processen under arbetet med Planprojektet har gradvis behovet av ny kunskap uppkommit 
enligt Planarkitekten, exploateringsingenjören och hållbarhetsstrategen och det har rekryterats 
in kunskap i projektet internt inom kommunen i form av en hållbarhetsstrateg och på det viset 
bräddat kunskapen om klimat och hållbarhet. Glaas, et al., (2010) påtalar hur viktigt det är att 
ta in forskning och expertis och att använda sig av den samme. Det har kommunen gjort i 
fallet Planprojektet. Det har lett till att det tagits in expertis som har bäring även på 
kommunen i övrigt.   
 
I många kommuner arbetar förvaltningar sida vid sida utan att egentligen interagera, de har 
olika mål och olika förhållningssätt till olika frågor, vilket kan försvåra för klimatfrågan som 
kräver ett sektorövergripande arbetsätt (Lidskog & Uggla, 2009).  
I Planprojektet har de brutit det mönstret och exploateringsingenjören och 
hållbarhetsstrategen beskriver hur arbetet kring Planprojektet har gått till. Att de från början 
inte förstod att de behövde fler deltagare med annan kompetens och att det skapade problem 
när de fyllde på arbetsgruppen. Att det initialt var svårt att få med alla olika perspektiv, då 
gruppens medlemmar har olika utgångspunkter utifrån deras yrkesroll och utbildning. Projekt 
som drivs på kortare eller längre sikt kan ge effekter även efter det avslutade projektet, då 
kunskap som tagits in och lärprocesser som uppkommit finns kvar i organisationen även efter 
det avslutade projektet och ökar således lärandet för organisationen och individerna (Lidskog 
& Uggla, 2009).  
 
En avslutande mening från Exploateringsingenjören får belysa den osäkerhet som finns inför 
detta projekt och dess framtid: 
 

"Det skall bli intressant att se vad det blir för resultat av det ... blev det så bra som vi hade 
tänkt oss, eller blev det bara ett område, vilket som helst?  Jobbar man verkligen efter det 
man ville?"(Intervju exploateringsingenjören) 
 

I planprojektet har valet gjorts att inte begränsa sig till att ett fåtal tjänstemän som alltid 
jobbar med stadsplanering ensamt gör den fördjupade översiktsplanen, utan man väljer att ta 
in kompetens från andra delar av kommunen, vilket breddar kunskapen på ett bra sätt. Det 
goda exemplet på hur det oftare borde arbetas. 
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4.5. Aspekter kring att gå från idé till praktik: intressekonflikter, 
klimatfrågan prioritering och samhällsplaneringens roll 

 

4.5.1. Från idé till praktik: Intressekonflikter 
 
Planprojektet är idag endast en papperskonstruktion, den finns som en plan och vision i 
en fördjupad översiktsplan endast. För att projektet skall bli verklighet måste det finnas 
intressenter som är villiga att bygga, eller som kan tvingas bygga, med andra ord det 
kommunala bostadsbolaget.  
 
Planarkitekten, exploateringsingenjören och hållbarhetsstrategen poängterar att det ställs lite 
tuffare krav än byggnormen, även om kraven inte går hela vägen till passivhus och att de mål 
om hållbarhet som finns uppsatta kanske inte kommer kunna hållas fullt ut. Det framkom 
under intervjuerna vid flera tillfällen att den verklighet som Lagomköping kommun lever i 
kanske tvingar kommunen att sänka sina krav till en mer realistisk nivå i frågan om hållbart 
byggande, som i och för sig inte behöver betyda att de lägger sig platt.  
 

"Kommer det företag som ... vill bygga mer konventionellt, då får vi möta dom. Man kanske 
kan ha en lägre nivå till en början för att sen höja den varit … men då får man inte glömma 
bort att vi är en liten kommun, det står inte 100 byggföretag och knackar på dörren, 
speciellt som inte ens vårt bostadsbolag ser behovet av att bygga fastigheter."(intervju 
hållbarhetsstrategen) 

 
Det som Hållbarhetsstrategen säger förutom att de till en början kanske måste acceptera ett 
mer konventionellt byggande är att intresset att bygga är svalt generellt, dessutom att 
kommunens egna bostadsbolag inte ser ett intresse i att bygga fler bostäder. 
Planarkitekten visar på en annan sida av projektet ”Det här är ju ett roligt projekt, som lyser 
… det är ju förstås politikers glädjeämne, politiker älskar ju lyftkranar”. Hållbarhetsstrategen 
utryckte sig så här på frågan om varför Planprojektet är viktigt ”Jag tycker det är ett 
spännande projekt, kanske inte så viktigt.”. 
 
Andra studier har visat att trots risker i ett projekt så väljer de att bortse från dessa och 
exploatera ändå, det myntades då ett utryck “the safety vs. scenery conflict” (säkerhet mot 
utsikt) (Storbjörk, 2007). Det är inte uppenbart i detta fall att det äventyrar säkerheten. 
Problemet är dock det samma, här väljer de att bygga trots att behovet inte finns. Det handlar i 
stället om att skapa behov då projektet inte behövs annat än att fylla en prestige, att fylla ett 
skapat behov och inte ett verkligt behov. 
 
Både exploateringsingenjören och planarkitekten påpekade det svåra i att gå från fördjupad 
översiktsplan till detaljplanering, alltså det som byggherrarna sedan har att rätta sig efter i 
detalj. Här har kommunen planmonopol, det kommunen säger gäller. Men 
exploateringsingenjören, hållbarhetsstrategen och planarkitekten har antytt och/eller sagt det 
rakt ut, att intresset av att bygga på Planprojektet är lågt både från det kommunala 
bostadsbolaget och privata aktörer, eller till och med obefintligt. Detaljplaneringen kan då 
tvingas frångå den fördjupade översiktplanens lite visionära skrivelser och helt enkelt gå 
tillbaka till det man kan och vet om, konventionellt byggande, enligt planarkitekten. Här finns 
utrymme för att det på sikt kan bli ett viktigt lärotillfälle för kommunen, om de nu väljer att 
sänka sina krav som har antytts, så avstår de från att uppfylla sina mål, vilket kan bli lärorikt. 
Lidskog & Uggla (2009) påpekar att det är ofta när en organisation inte uppfyller sina mål 
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som dess medlemmar tvingas att rannsaka sitt arbete och utröna vad som inte funkade, vilket 
blir till en viktig lärdom för hela organisationen och dess medlemmar. 
 
Hållbarhetsstrategen säger att det inte funnits någon kritik alls mot Planprojektet utan att alla 
varit väldigt positiva, både tjänstemän och politiker, att de tyckt att det har varit ett spännande 
projekt, det står i kontrast till det uttalandet samma informant gör ”Speciellt som inte ens vårt 
bostadsbolag ser behovet av att bygga fastigheter”. Historiskt har det enligt 
exploateringsingenjören varit svårt att bygga bostäder i Lagomköping, då det helt enkelt inte 
funnits, eller finns någon efterfrågan på bostäder. Under intervjuerna med 
exploateringsingenjören, hållbarhetsstrategen och planarkitekten har det framgått att man sett 
det hela pragmatiskt, att de kommer att få sänka sina krav för att få in exploatörer initialt eller 
helt frångå sina krav.  
Då den positiva inställningen till projektet går rakt genom alla tjänstemän och politiker trots 
det ringa eller obefintliga behovet och intresse från privata aktörer går det inte att låta bli att 
undra om inte hela Planprojektet ändå är ett prestigeprojekt som inte fyller ett behov utan 
istället skapar ett behov. Det finns även en risk att man överger sina mål om hållbart 
byggande för att tillfredsställa den prestige som finns i projektet. Då det ej tydligt föreligger 
någon klimatrisk i form av översvämning eller rasrisk enligt Hållbarhetsstrategen och 
Planarkitekten, kan det ej styrkas att de bortser från uppenbara risker, men som Adger (2006) 
säger finns det ändå en risk i att man inte kan förutse det oförutsedda, eller välja att inte se det 
då de verkligen vill se projektet ta form. Studier visar att kommuner i sin strävan att attrahera 
investeringar i bostäder, industrier t.ex. är villiga att ta risker som kan orsaka klimatskador 
(Næss, et al., 2005). 
 
Det finns en konflikt i vad kommunen kan göra och vad den anses kunna göra enligt 
Planarkitekten, men säger samtidigt att kommunen kommer att få stå med ansvaret och 
skulden ändå. Kommunen har egentligen bara makt över stadsplaneringen i en nybyggnation 
och på mark kommunen själv äger. De stora förändringarna i form av mitigering och 
klimatanpassning som kommer krävas enligt planarkitekten ligger utanför kommunens ansvar 
och rådande, t.ex. dikningsföretagen, vattenregleringsfrågor, energieffektivisering av 
privatbostäder, större trafiksystem och folks resvanor. 
 
Under intervjuerna med säkerhetssamordnaren och hållbarhetsstrategen har det framkommit 
en frustration över att risk och sårbarhetsarbetet med klimatfrågor alltid tyckts bli hårda 
frågor, och att de mjuka verksamheterna inte riktigt inser vikten av att de måste arbeta med 
dessa frågor, eller att de får tillfälle att ta till sig kunskap och resurser. Fast som 
Säkerhetssamordnaren uttryckte det: ”det arbetet kanske pågår, men jag är inte insatt i dom 
diskussionerna”. 
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4.5.2. Från idé till praktik: Klimatfrågans prioritering och 
Samhällsplaneringens roll 

 
Att gå från visioner på papper till verkligheten är alltid svårt, men borde gå lite lättare 
när det ens egna visioner man vill förverkliga, kan tyckas. Det är samhällsplaneringen 
som sätter ramarna för hur samhället skall struktureras, vilket också är en del av 
problemet, det är svårt att ändra i gamla strukturer. Stora samhällsfrågor som 
klimatanpassning kommer att behöva tid att assimileras in i kommunernas 
organisation, för att på sikt bli frågor som alla äger utifrån sin egna specifika situation. 
 
Prioriteringen av klimatfrågan i Lagomköpings kommun är svårfångad och mångfasetterad. 
Exploateringsingenjören och planarkitekten talar om att det inte är så stor mening med att 
sätta allt för tuffa krav vid nybyggnation då tekniken går framåt och kraven hela tiden höjs 
från nationellt håll. I Planprojektet blir det tydligt då resursen ån i detta fall är en attraktion de 
inte gärna kan låta bli att nyttja, men att politiken måste skjuta till de resurser som krävs för 
att klimatfrågan skall prioriteras. Klimatfrågan finns enligt planarkitekten med i planering och 
i dokument, men ses inte som speciellt stor för kommunen och att de bara gör det som åligger 
kommunen att göra, men inte så mycket mer. 
 
Exploateringsingenjören, hållbarhetsstrategen, planarkitekten och säkerhetssamordnaren talar 
alla om att klimatfrågan är så bred, stor och svåråtkomlig att den inte kan behandlas som en 
enskild fråga, utan måste in i andra frågor. Under intervjuerna med hållbarhetsstrategen, 
planarkitekten och säkerhetssamordnaren framkom det att de ser klimatfrågan som nått som 
måste få sippra in i arbetet att det kommer att ta tid och behöva göras under många år. Det 
finns paralleller enligt planarkitekten och säkerhetssamordnaren till hur andra frågor tidigare 
har arbetats in under liknande former, så som jämställdhetfrågor, som idag inte är en enskild 
fråga för kommunen utan en fråga som alla äger utifrån deras specifika fält. Idag ser dock 
säkerhetssamordnaren klimatfrågan mest som en angelägenhet för de närmast sörjande, alltså 
de tekniska förvaltningarna som kommer i kontakt med den och ser effekterna av klimatet 
redan idag. Säkerhetssamordnaren vill dock att kommunen bör agera för att få till en arena där 
olika intressenter kan mötas, lär av varandra och hitta sammarbeten för klimatfrågan och dess 
konsekvenser. Här finns paralleller till den lärande organisationen. Lidskog & Uggla (2009) 
skriver om ”singel-loop learning” och ”double-loop learning” och att det förstnämnda är en 
organisation som reagerar, alltså att det blir händelseorienterat medan den sistanämnda är en 
organisation som strävar efter en långsiktig förändring och att de även ifrågasätter 
bakomliggande normer och värderingar som kan verka som ett hinder för en förändring på 
djupet. 
 
Det är i statsplaneringen som de stora förändringarna kan göras, där kommunen har 
planmonopol. Det gäller dock endast vid nyexploateringar, som står för en liten del av det 
totala bostadsunderlaget, det byggs cirka 2-3 % i Lagomköping, vilket gör att det är i det 
befintliga fastighetsbeståndet de stora klimatåtgärderna kan göras, av vilka kommunen äger 
en mindre del av hela beståndet. Med andra ord, utan expansion ingen utveckling av 
klimatfrågan i samhällsplanering enligt planarkitekten. 
Lidskog & Uggla (2009) skriver om att kommunens mål att minska klimatpåverkan kan 
misslyckas just på grund av att aktörer utanför kommunens kontroll ökar sina utsläpp av olika 
anledningar. Då hamnar frågan på privata aktörer och utanför kommunens kontroll. 
Här går åsikterna bland informanterna lite isär, möjligen talar de utifrån olika avgränsningar. 
Säkerhetssamordnaren talar om att det är i just samhällsbyggandet de stora förändringarna kan 
göras och där de kan vidta de förebyggande åtgärderna. I frågan om Planprojektet anser 
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Hållbarhetsstrategen att det vore synd om de inte tog tillfället i akt och verkligen satsade på 
att göra någonting som var nytt och framåttänkande i klimat- och hållbarhetshänseende, det är 
enligt hållbarhetsstrategen i just samhällsplaneringen som de sätter ramarna för hur samhället 
ska struktureras, att vi där kan lägga grunderna för att även få till beteendeförändringar i 
samhället. Planarkitekten pekar på att de istället skulle kunna satsa på näringslivspolitiska 
program och policys där de riktar in sig på etablering av näringslivet och där de skulle kunna 
ställa betydligt högre krav än de gör idag.  
  



 

25 
 

5. Slutsatser 
 
Slutsatserna från studien är mångfasetterade, beroende på de många röster som fått komma till 
tals. En återknytning till syftet och frågeställningarna är på sin plats: Syftet med studien är att 
analysera hinder och möjligheter för implementering av klimatanpassning med fokus på 
klimatrisker, klimatsårbarhet, kunskap, intressekonflikter, klimatfrågans prioritering och 
samhällsplaneringens roll genom en fallstudie av en svensk medelstor kommun.  
De forskningsfrågor som uppsatsen syftar till att besvara är: 
 

• Hur ser tjänstemännen på klimatanpassning som verktyg att hantera klimatfrågan? 
• Hur hanterar tjänstemännen risk och sårbarhet kopplat till klimatförändringarna? 
• Hur förhåller sig tjänstemännen till betydelsen av och den kunskap som finns kopplat 

till klimat, risk och sårbarhet, både individuellt och strukturellt? 
• Hur hanteras klimatfrågor i planeringsexemplet Planprojektet: vilka är målsättningarna 

liksom utmaningarna att gå från idé till praktik? 
 

Klimatanpassning finns på agendan i Lagomköpings kommun, både i dokumentation och i 
förhållningssätt. Anpassningsarbetet har fått fäste i kommunen på en del håll, främst i de 
tekniska verksamheterna, där de redan har börjat se och känna av effekterna av ett förändrat 
klimat i form av kraftiga regn och översvämningar. Det finns på strategiska positioner i 
kommunen medvetenhet om att de mjuka sektorerna är särskilt utsatta och har svårt att till sig 
anpassningsfrågor och ett medvetet arbete pågår för att stärka dessa sektorer. Här bör man se 
över behovet av att anlita professionell hjälp för att stötta de mjuka sektorerna i sitt 
klimatanpassningsarbete. Privata aktörers ansvar för anpassningsfrågorna talas det om från 
flera informatörer, men ses inte som en fråga som kommunen äger och kan påverka.  
 
Lagomköpings kommun ser på frågan om klimatanpassning som viktig och delvis akut i vissa 
hänseenden, men det finns ändå en känsla av att kommunen står och stampar och inte riktigt 
vet hur frågorna skall hanteras, det är delvis beroende på att frågorna inte riktigt fått fotfäste i 
hela organisationen, dels en bristande styrning från nationellt håll och att frågorna inte arbetas 
med tvärsektoriellt, vilket ger en snedvriden fördelning av ansvaret och medvetenheten om 
frågorna. 
 
Risk och sårbarhetsarbetet i Lagomköpings kommun kopplat till klimatrisker är svårfångat, 
främst på grund av att kommunen inte särskiljer en risk från en annan risk. Dock är risk och 
sårbarhetsarbetet under förändring, från att varit ett händelseorienterat risk och 
sårbarhetsarbete till att bli mer proaktiv. Det finns en strävan efter att få bort risker från 
risklistan och att få med alla verksamheter i arbetet, både hårda och mjuka sektorer.  
I risk och sårbarhetsarbetet har det precis som ovan funnits svårigheter att arbeta 
tvärsektoriellt, främst för att ansvaret för risk och sårbarhetsarbete lagts ut på de enskilda 
verksamheterna men även för att den ansvarige tjänstemannen endast har en samordnande 
funktion och inget utförandeansvar. Det försvårar att gå utanför den egna verksamheten och 
hitta lösningar till klimatanpassning som ligger på en annan verksamhets bord. Det föreligger 
dessutom visa tveksamheter i om risk och sårbarhetsarbetet pågår ute i verksamheterna eller 
ej. Det finns en vilja och en insikt i att kunskap om dessa frågor måste ut och implementeras i 
verksamheterna. 
 
Hanteringen av kunskap kopplat till klimat, risk och sårbarhet är för Lagomköpings kommun 
under förändring, det pågår ett generationsskifte enligt några informanter och det ger en annan 
insikt i hur kunskap kan och bör användas. Det finns i några frågor tveksamheter om stödet 



 

26 
 

från nationellt håll vad gäller kunskap om klimatrelaterade frågor där kommunen inte anser 
sig ha egna resurser att inhämta all kunskap. Lagomköpings kommun har inte alltid använt all 
den kunskap som funnits till hands och därmed missat chanser att bygga upp det 
organisatoriska lärandet. Det finns en insikt i att kunskap finns utanför kommunens 
verksamheter, men inget initiativtagande i att nå denna kunskap eller att skapa sammarbeten 
med privata aktörer som skulle få bäring i anpassningsarbetet har gjorts. Vikten av att 
klimatfrågan integreras i alla verksamheter är viktigt för Lagomköpings kommun och något 
som kommer ta tid, men som på sikt kommer att bli vardagsfrågor för kommunen. 
 
Klimatanpassning i Planprojektet är införlivat i dokumentationen och målsättningen i 
projektet. Dock riskerar projektet att bli ett prestigebygge. Kraven på exploatörer är inte höga 
från början och beredskapen att sänka sina krav ännu mer från kommunens sida är hög för att 
locka investerare. Behovet av bostäder i kommunen är i dagsläget lågt och intresset att bygga 
svalt. Klimatanpassning i hänseendet Planprojektet blir därmed inte mer eller mindre än i 
vilket annat nyexploaterat område som helst i Lagomköpings kommun.  
 
Klimatanpassningen för Planprojektet är en aktuell fråga med tanke på det vattennära 
byggandet och ytliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa att området och de framtida 
boende inte utsätts för risker, det råder dock en viss osäkerhet hos informanterna om hur de 
här frågorna bör hanteras. Således bör klimatanpassning, risk och sårbarhetsfrågorna i 
Planprojektet gås igenom ytterligare en gång grundligt. 
 
I Planprojektetprojektet arbetas det tvärsektoriellt, olika professioner från olika verksamheter 
som dessutom har ett utförande ansvar för projektet arbetar tillsammans och skapar projektet, 
i alla fall delvis, det innebär att fler viktiga aspekter har fått ta sin plats och att en större 
förståelse för olika professioner och verksamheter har spridits. Det kommer förhoppningsvis 
att ge ringar på vattnet in i framtida projekt som på sikt kan ge Lagomköpings kommun en 
starkare och mer lärande organisation som kommer att ge effekter på klimatarbetet och övrig 
verksamhet. 
 

• Klimatanpassningsarbete kräver kompetens både i mjuka och hårda sektorer och är 
något som bör sökas från kommunalt håll initialt för att få igång ett bra 
klimatanpassningarbete. 

 
• Klimatanpassningsproblematiken kräver ett tvärsektoriellt arbete, både på grund av att 

riskerna och sårbarheten korsar sektorgränser och för att lösningarna ligger i ett 
tvärsektoriellt arbete. Det bidrar dessutom till att stärka kunskapen om att 
klimatanpassningsfrågan ägs av alla sektorer i lika hög grad.  

 
• Alla kommuner bör söka kompetens och sammarbete med privata aktörer och även 

andra kommuner, då klimatriskerna inte tar hänsyn till kommungränser. 
 

• Det ligger i alla kommuners intresse att söka kunskap om klimatanpassningsarbetet. 
Ett regionansvar vore här av vikt, både till kunskap men även till samordning inom 
och mellan kommuner, men även ut till privata aktörer, som kan vara orsak till risker 
och sårbarhet, men även ha lösningen på de samma. 
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8. Bilaga 
Intervjufrågor: 
 
Berätta kort om din roll i kommunen? Profil/fokus? Ansvar/roll? Sedan när? 
 
Klimatfrågans prioritet:  

1. Vilken betydelse upplever du att klimatfrågan har på den politiska dagordningen/inom 
förvaltningen i Lagomköping?  

a. Hur kommer det sig? Vad har gjort att frågan prioriterats eller inte? 
2. Hur ser du att klimatfrågan prioriteras i Lagomköping kommun: hur kommer det till 

uttryck på den politiska dagordningen och det dagliga arbetet inom förvaltningen? 
a. Är prioriteten större/mindre inom särskilda grupper, vissa politiker/tjänstemän? 
b. Hur ser du på klimatfrågan i förhållande till din yrkesroll/politiska roll? 

3. Hur viktig är samhällsplaneringen som arena för att hantera Klimatfrågor? 
a. Vilken är samhällsplaneringens roll är för att komma tillrätta med 

utsläppsminskningar och klimatanpassning? 
 
Riskuppfattning:  

4. Vilka är de största klimatriskerna för kommunen som du ser det?  
a. Vilka och hur stora? 
b. Vilka Sektorområden och/eller geografiska områden inom kommunen bedömer 

du är mest känsliga för dessa?  
c. Varför är dessa mer känsliga? 

 
Åtgärder:  

5. Vilka åtgärder jobbar de med idag inom kommunen kopplat till klimatfrågan (både 
anpassning och mitigering?(underlätta, förmildra)?  

a. Vad görs konkret? 
b. Ser du att det finns åtgärder som skulle vara viktiga för kommunen men som 

ännu inte har kommit igång?  
 
 
Planprojektet:  

6. Planprojektet är ett intressant projekt, kan du berätta lite om det? Vilka kommunala 
mål syftar det till att uppfylla? 

a. Varför är det ett viktigt projekt anser du?  
b. Vilka är drivande i frågan om detta projekt, tjänstemän eller politiken? 
c. Varför? 
d. I planeringstadiet, vilka aktörer är då delaktiga i processen? Offentliga och 

privata 
e. Vilka roller har de olika aktörerna i planeringen? 
f. De aktörer du nu nämner vad har de haft för synsätt på Svarttåstrand: vad har 

de sett som viktigt i detta? 
g. Har det också funnits kritik mot projektet? Isåfall vilken?  
h. Hur tas såna synpunkter om hand i planeringen? 

 
7. Hur kommer klimathänsyn in i planeringsarbetet? 

a. Vilka klimatfrågor har diskuterats under planeringen? Är det att minska 
klimatpåverkan eller att minska klimatrisker? (mitigering/anpassning) 
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b. Vilken typ av kunskap om klimatpåverkan, klimatförändringens konsekvenser 
osv. blir viktig i planeringen?  

c. Har man rådgjort med experter/forskningen kring klimatriskerna under 
planeringen av projektet? Isåfall vilka? Ex: IPCC, Statliga utredningar, SMHI, 
SGI, Länsstyrelsen, egna utredningar…  

d. varför/varför inte? 
e. I vilka delar och hur appliceras klimatkunskap under planeringsfasen? 

 
8. Vilka är de som du ser största svårigheterna i att föra in klimathänsyn och 

klimatanpassning i ett projekt som Planprojektet? (saknas riskmedvetenhet, saknas 
kunskap, saknas politisk vilja, klimatfrågan blir teknisk, saknas riktlinjer, saknas 
allmänhetens stöd, mm) Koppla ihop med underfrågorna. 

a. Projektet ligger vattennära. Det finns en diskussion i landet kring vattennära 
byggnation, är det en fråga som har diskuterats i planeringen av detta projekt 
och hur har diskussionerna iså fall gått?  

b. Varför/varför inte? (Alltså, varför har diskussionen inte funnits? Alt. Råder det 
konsensus i frågan bland politiker, tjänstemän?) 

  
9. Nu har vi  pratat en del om vad kommunen gör i stort kring klimatfrågan och hur detta 

kommer fram i exemplet Planprojektet.  
a. Gör kommunen tillräckligt på området idag? Varför/varför inte? 
b. Om du skulle sammanfatta lite vad du ser som de största utmaningarna framåt 

för att ta ett samlat grepp om klimatfrågan i kommunen vilka saker skulle du 
då peka på?  

c. Hur ser du på samhällsplaneringens roll när det gäller att åstadkomma 
förändringar: görs tillräckligt idag? Om ja: vad är nästa steg? om nej: vad 
saknas? (kopplar till fråga 3) 

 
10. Något särskilt du vill tillägga kring det vi pratat om, något du tycker jag missat att 

fråga om eller något du vill betona särskilt? 


