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Förord 
Först av allt vill vi tacka alla klimatanpassningssamordnare som ställde upp i den här studien 

trots att många av er befinner sig i en intensiv period med framtagandet av de regionala 

handlingsplanerna och att en liknande studie utfördes parallellt med vår. Vi vill även passa på 

att tacka er för att ni var öppna och delgav era personliga tankar och erfarenheter kring er 

yrkesroll och uppdrag. Utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra! Ett stort tack 

ska även vår handledare Anna Jonsson ha för att ha funnits där som bollplank när vi varit i 

behov av det.  

 

 

Andreas Bakke & Alexander Brobäck Nyrén 

Norrköping 2014-06-03 
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Sammanfattning 
Genom kvalitativa intervjuer med Sveriges länsstyrelsers klimatanpassningssamordnare har vi 

i denna studie identifierat flera olika aspekter som påverkar förutsättningarna för det regionala 

klimatanpassningsarbetet. Totalt har 14 av 21 stycken klimatanpassningssamordnare intervjuas 

i denna studie. Efter att samtliga intervjuer genomförts sammanställdes viktiga aspekter som 

informanterna delgav. Resultatet av denna studie visar på att styrningen från nationellt håll är 

tämligen vag. Vidare ser man brister i hur frågan har aktualiserats i andra enheter på 

länsstyrelsen samt hur samarbetet med kommuner och andra statliga myndigheter fungerat. En 

annan problematik som finns är kommunernas brist på resurser, vilket påverkar vilken grad man 

kan genomföra klimatanpassningsåtgärder. Denna studie visar även på att 

klimatanpassningssamordnarnas enhetsplacering påverkar i stor grad vilken inriktning arbetet 

får. Då majoriteten av klimatanpassningssamordnarna är placerade på en enhet med en 

inriktning mot samhällsplanering så tenderar det regionala klimatanpassningsarbetet att handla 

om samhällsplanering. Vidare så fastslås att länsstyrelserna har olika förutsättningar för detta 

uppdrag, både genom en stor variation i anslagstilldelning men även utsattheten för 

klimatförändringar påverkar arbetet.  
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Abstract 
Through qualitative interviews with climate adaptation coordinators at Sweden's county 

administrative boards, this study identified several aspects that affect the prerequisites for the 

regional climate adaptation work. 14 out of the 21 climate adaptation coordinators were 

interviewed in this study. After the interviews were conducted, we compiled important aspects 

that the informants shared. The results of this study shows that the national governance is rather 

vague. We can also see a weakness in how the question has come to the fore in other units at 

the county administrative boards as well as how the cooperation with municipalities and other 

governmental agencies has worked out. Another problem that exists is that the municipalities' 

lack of resources, which affects the degree to which they can implement climate adaptation 

actions. This study also shows that the climate adaptation coordinators unit placement affects, 

in large degree, in what way the question regarding climate adaption is handled. As the majority 

of climate adaptation coordinators are placed in a unit with a specialization in community 

planning, the Swedish regional climate adaptation work tends to focus on community planning. 

Furthermore, we establish that all the county administrative boards have different prerequisites 

for this task, through both a large variation in the allocation of funds, but also in vulnerability 

to climate change. 
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1. Introduktion 
Det samhälle som vi lever i är inte anpassat för att möta de konsekvenser som kan uppkomma 

av de klimatförändringar som vi ser. Förutsättningarna för vårt samhälle kan komma att 

förändras på grund av förändrade mängder av nederbörd, en högre medeltemperatur, samt 

minskad tillgång av vatten i vissa områden (Naturvårdsverket, 2013). Dessa förändringar kan 

antas medföra påfrestningar av olika grad på samhällsstrukturen som den ser ut idag och nya 

risksituationer kan komma att uppstå. Därför är det av vikt att man börjar anpassa samhället för 

att kunna möta de förväntade effekterna av klimatförändringarna. Klimatanpassning definieras av 

IPCC som en anpassning av ekologiska, sociala och ekonomiska system till följd av verkliga 

eller förväntade klimatförändringar (McCarthy, 2001).  Denna anpassning är inte den samma 

som att minska klimatförändringarna, utan det handlar snarare om att exempelvis skydda 

befintlig bebyggelse. Man kan även se denna anpassnings som ett sätt att skapa förutsättningar 

för ett mer robust samhälle. Den nyfunna kunskapen om ett behov av att anpassa samhället till 

förväntade klimatförändringar har lett fram till att nya ställningstaganden måste tas in i den 

fysiska planeringen. Plan- och bygglagen (PBL) skärptes i maj 2011 genom att kräva att det 

alltid tas hänsyn till klimataspekter i den kommunala planläggningen (Boverket, 2011).  

 

För att kunna möta de förväntade effekterna av ett förändrat klimat krävs insatser från olika 

aktörer på alla nivåer. I klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) och propositionen 

”En sammanhållen energi- och klimatpolitik” (2008/09:162) poängteras den lokala nivåns 

ansvar för att anpassa samhället. Dock såg man ett problem med att ansvaret från början enbart 

låg hos kommunerna, mycket på grund av att man på kommunal nivå inte hade den kunskap 

som behövdes för att fatta beslut. I dessa dokument beskrivs även länsstyrelsernas regionala 

ansvar att samordna och driva arbetet framåt. Länsstyrelsens roll har varit till hjälp för att skapa 

en bredare kunskapsspridning till kommunerna och förbättra okunskapen hos dem (Nilsson 

m.fl., 2010; Westerhoff m.fl., 2011). På nationell nivå arbetar flera centrala myndigheter med 

klimatanpassningsfrågor genom forskning, kunskapsutveckling, analyser och förebyggande 

arbete (Westin m.fl., 2012). Dessa myndigheter har även i uppgift att bistå kommuner med 

kunskapsunderlag och vara en hjälpande hand vid granskning av översiktsplaner. Flera centrala 

myndigheter stödjer även länsstyrelsernas regionala klimatanpassningsarbete. Exempel på 

centrala myndigheter på nationell nivå är Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB), Statens geotekniska institut (SGI), Naturvårdsverket, SMHI m.fl. (Westin 

m.fl., 2012). Boverket har gett ut flera rapporter om klimatanpassning och fysisk planering, 

man är även den myndigheten som ansvarar för samhällsplanering, byggande och boende. MSB 

har bland annat försett aktörer på olika nivåer med översvämningskarteringar. SGI är en 

myndighet och forskningsinstitut som har det övergripande ansvaret för geotekniska frågor i 

Sverige. Naturvårdsverket arbetar framförallt för att Sveriges miljömål ska uppnås och SMHI 

utvecklar kunskap och information kring väder, vatten och klimat. Det ska dock betonas att man 

i tidigare studier har varit kritisk till den nationella styrningen när det gäller 

klimatanpassningsfrågor. Glaas & Juhola (2013) nämner att man i Sverige har ett starkt bottom-

up styrt klimatanpassningsarbete, vilket har medfört en otydlighet i länsstyrelsens uppdrag. 

Mycket på grund av att det inte finn några klara mål eller riktlinjer för arbetet. Det finns även 

en klimatanpassningsportal som återfinns på webben och som fungerar som stöd för de som 

arbetar med klimatanpassningsfrågor (Klimatanpassningsportalen, 2014). Denna 

klimatanpassningsportal drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI 

och har ett samarbete med 14 myndigheter.  
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I både Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) samt klimatpropositionen 

(2008/09:162) kom man med förslag på att ge länsstyrelserna i uppgift att samordna 

klimatanpassningsarbetet på en regional nivå. År 2009 blev detta verklighet då regeringen 

beslutade om att ge Länsstyrelserna ett ansvar på regional nivå att samordna 

klimatanpassningsarbetet. Denna ansvarsuppgift regleras i 5 § punkt 8 i Förordningen 

(2007:825) med länsstyrelseinstruktioner, ”Länsstyrelsen ska […] samordna arbetet på 

regional nivå med anpassning till ett förändrat klimat” (Socialdepartementet 2007). År 2013 

utökades länsstyrelsernas ansvarsområde, genom ett regleringsbrev, och man fick i uppdrag att 

även sammanställa, redovisa och jämföra det klimatanpassningsarbete som bedrivs på en 

kommunal nivå (Socialdepartementet, 2012). Länsstyrelsernas utgångspunkt för denna uppgift 

har varit att arbeta med bedömningar av sårbarheten för klimatförändringar samt arbeta med 

vilket behov som finns gällande klimatanpassning. I regleringsbrevet framgår det även att 

länsstyrelserna sedan ska, i samråd med berörda aktörer, färdigställa regionala handlingsplaner 

som ska fungera som vägledning för fortsatt klimatanpassningsarbete på lokal och regional 

nivå. Uppdraget ska slutrapporteras till Miljödepartementet senast i juni 2014.  

 

I sitt uppdrag att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet, samverkar länsstyrelserna i 

ett nätverk där de utbyter kunskap och idéer (Svensson & Alfredsson, 2012). Dessa nätverk kan 

fungera som ett bra sätt att utbyta erfarenheter och kunskap sinsemellan länsstyrelser. Detta är 

något som tidigare studier visat vara nödvändigt för att få till ett effektivt 

klimatanpassningsarbete (Juhola & Westerhoff, 2011). Man samarbetar även i olika projekt, 

frågor och regioner för att ta lärdom av varandras arbete. Flera av landets länsstyrelser har 

utvecklat egna mål med klimatanpassningsarbetet och oftast relaterar dessa mål till 

verksamhetsintegrering, kunskapsutveckling, nätverk och samverkan (Westin m.fl., 2012). 

Olika regioner i Sverige kommer att påverkas på olika sätt och i varierade omfattning (SOU 

2007:60). Detta innebär att de regionala handlingsplanerna kommer att behandla olika saker 

beroende på vilka eventuella effekter kommunerna i regionen kommer drabbas av.  

 

För budgetår 2014 beslutade regeringen via Miljödepartementet att tilldela länsstyrelsen i 

Uppsala län 33 miljoner kronor i anslag för länsstyrelsernas arbete med 

klimatanpassningssamordning (Miljödepartementet, 2013). Vidare har länsstyrelsen i Uppsala 

län i uppdrag att fördela ut dessa ekonomiska medel till samtliga länsstyrelser. Anslaget ska 

användas för att stödja länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete på regional och lokal nivå.  

 

2. Problemformulering och syfte 
Det har inte tidigare utförts någon studie som behandlar klimatanpassningsarbete med fokus på 

regional nivå (Keskitalo m.fl. 2012). Däremot har flera studier, som fokuserat på kommunal 

och nationell nivå i flera länder, identifierat olika aspekter som har en inverkan på arbetet. I 

tidigare studier uppmärksammas bland annat att Sverige har haft en vag nationell styrning när 

det gäller klimatanpassningsfrågor. Glaas & Juhola (2013) menar att man haft ett starkt bottom-

up perspektiv, vilket inverkat på hur arbetet sköts. Man kan även i tidigare studier av se att 

kunskapsspridning kring effekterna av ett förändrat klimat är viktigt för att påverka 

beslutsfattare att ta de beslut som krävs för att möta dessa effekter (Nilsson m.fl., 2010; 

Westerhoff m.fl., 2011). Länsstyrelser har här en viktig roll som kunskapsspridare, framförallt 

mot kommunerna. Det finns även forskning kring den kommunala nivån som framhäver kort- 

och långsiktighet som en ekonomisk barriär för klimatanpassningsarbetet (Nilsson m.fl., 2012). 

Kommuner ställer ofta dessa två perspektiv mot varandra och i många fall prioriterar man 

kortsiktiga fördelar rent ekonomiskt, vilket kan få negativa effekter på 
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klimatanpassningsfrågor, då de många gånger är mer långsiktiga frågor. Med tanke på att 

länsstyrelsernas uppdrag har pågått i ett antal år nu och att man i dagsläget inte vet hur arbetet 

fungerar på regional nivå eller hur man ser på dessa olika aspekter, så är det nu viktigt att studera 

deras arbete och syn på uppdraget.  

 

Syftet med denna uppsats blir således tvådelat: Dels att studera länsstyrelsernas förutsättningar 

för sitt klimatanpassningsarbete samt att undersöka hur det har förändrats sedan 2009, då de 

fick uppdraget. Detta uppnås genom dokumentstudier. Dels undersöks, genom 

telefonintervjuer, vilka utmaningar som klimatanpassningssamordnarna ser i sitt arbete och vad 

som skulle kunna underlätta klimatanpassningsarbetet. Intervjustudien genomfördes med 

klimatanpassningssamordnare på respektive länsstyrelse och på så vis åskådliggörs det 

regionala arbetet med klimatanpassning ur ett individuellt perspektiv, med avstamp i deras 

yrkesroll. 

2.1 Frågeställningar 

 Vilka är förutsättningarna för länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete och hur har de 

förändrats eller utvecklats sen 2009? 

o Hur ser uppdraget ut och vad gör länsstyrelsen? 

o Hur ser resurstilldelningen ut? 

o På vilken enhet är uppdraget placerat? 

o Hur fungerar samarbetet mellan olika nivåer? 

 

 Vilka är utmaningarna för länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete? 

o Hur påverkas arbetet av den nationella styrningen? 

o Hur ser kunskapsläget ut? 

o Begränsar olika typer av resurser klimatanpassningsarbetet? 

o Påverkar enhetsplaceringen uppdraget? 

 

 Vad skulle kunna underlätta klimatanpassningsarbetet? 
 

 

3. Avgränsningar 

I den här uppsatsen har vi valt att avgränsa oss till att studera Sveriges 21 stycken länsstyrelsers 

klimatanpassningsarbete, med fokus på klimatanpassningssamordnarnas arbete. Vi har även valt att 

inte lägga någon större vikt vid att studera geografiska skillnader mellan länen då detta hade blivit 

en helt annan och mer omfattande studie än vad denna uppsats syftar till att studera. Konsekvensen 

av denna avgränsning blir att vi i denna studie inte i någon större utsträckning diskuterar 

förutsättningar kopplade till regionens placering. En annan avgränsning som gjorts är att vi studerar 

informanternas personliga tankar och erfarenheter kring deras yrkesroll och uppdrag, detta för att 

få en bra bild av hur uppdraget faktiskt upplevs fungera. Vi har inte valt att fokusera på något särskilt 

verksamhetsområde, som exempelvis fysisk planering. Detta val motiverar vi genom att varje 

länsstyrelse själv får placera ut var de tycker att klimatanpassningssamordnartjänsten lämpar sig 

bäst att vara placerad på, därför är arbetet väldig utspritt över många olika verksamhetsområden. 

Det har dock framkommit genom intervjumaterialet att många av informanterna definierar 

klimatanpassning i termer som fysisk planering eller planfrågor.  
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4. Metod 
Under detta avsnitt presenteras de metoder som använts för att uppfylla studiens syfte och 

frågeställningar. Den huvudsakliga metod som använts är kvalitativa telefonintervjuer. Empirin 

som inhämtas genom dessa intervjuer utgör den största delen av innehållet i denna uppsats. 

Vidare har dokumentstudier utförts för att komplettera den empiri som inhämtats genom 

intervjuerna.  

4.1 Kvalitativa telefonintervjuer 
En kvalitativ intervju innebär ofta att man ställer relativt enkla och raka frågor till informanten 

och i utbyte av dessa frågor får man innehållsrika och komplexa svar (Trost, 2010). Vidare 

menar Kvale och Brinkmann (2009) att en kvalitativ forskningsintervju är lämpad då man vill 

studera ett ämne ur den intervjuandes eget perspektiv. Efter att man utfört ett antal kvalitativa 

intervjuer så innehar man ett rikt material, vilket man senare kan finna intressanta åsikter, 

mönster och strukturer (Trost, 2010). Kvale och Brinkmann (2009) samt Gillham (2008) menar 

att det finns flera fördelar med kvalitativa telefonintervjuer, exempelvis ökar dem möjligheten 

att tala med fler informanter som befinner sig på ett långt avstånd från intervjuaren, geografiskt 

sett, samt olika grader av intervjustrukturer är möjliga. Dock betonar Trost (2010) att 

telefonintervjuer ofta kan uppvisa en större grad av strukturering, vilket gör att man inte får en 

lika djupgående analys som om man intervjuat öga mot öga. Gillham (2008) ser även en viss 

problematik med att inte intervjun sker öga mot öga, bland annat nämns svårigheten för 

intervjuaren att bibehålla den lyhörda uppmärksamhet som kan krävas för att få till en produktiv 

intervju.  

 

Kvalitativa telefonintervjuer har använts i vår studie för att det är den metod som gav oss 

möjlighet att kunna intervjua flera informanter på helt olika geografiska placeringar inom den 

aktuella tidsramen. Studiens huvudsyfte var som tidigare nämnt att få ett individuellt perspektiv 

på klimatanpassningsarbetet, vilket var det som metoden sedan resulterade i. Totalt 

genomfördes 14 telefonintervjuer i denna studie. Vid majoriteten av dessa intervjuer, nio 

stycken, var båda författarna närvarande vid intervjutillfället. En av författarna hade i uppdrag 

att genomföra intervjun, medan den andre hade i uppdrag att anteckna. Detta gjordes som en 

säkerhet ifall det skulle inträffa fel vid inspelningen eller att kvalitén på ljudet blir dåligt. 

Resterande intervjuer, fem stycken, genomfördes med endast en författare närvarande. Även 

under dessa intervjuer fördes anteckningar men då av intervjuaren. Telefonintervjuer skiljer sig 

mycket från en intervju ansikte mot ansikte, bland annat kan intervjun upplevas opersonlig då 

man inte har fysisk kontakt med personen man pratar med. Intervjuer över telefon är ofta kortare 

än andra intervjuformer, detta kan bidra till att man inte får lika djupa svar. Intervjuerna i denna 

studie varade i cirka 20 minuter, vilket medförde korta svar på frågorna. Konsekvenserna av 

detta kan bli att man går miste om viktiga aspekter som skulle kunnat delges vid en fysisk 

kontakt samt att det analytiska utrymmet blir mindre.  

4.2 Semi-strukturerad intervju 
I den här studien har vi valt att göra semi-strukturerade intervjuer då det är den strukturen som 

lämpar sig bäst för den typ av intervjuer som vi var ute efter, där man vill ha ett antal fasta 

frågor men ändå ha utrymme för lösa samtalspunkter att diskutera djupare kring. I denna 

intervjuform arbetar man ofta med olika typer av teman som ska diskuteras, men man har även 

ett antal i förväg formulerade frågor som man vill ha svar på (Kvale, 1996). En fördel med 

semi-strukturerade intervjuer är att det finns större möjligheter till att ändra frågornas form och 

ordningsföljd, för att följa upp svaren informanten delger under intervjun, på så vis kan man få 

ut ett mer djup i samtalet. Precis som Gillham (2008) upplevde vi också att en semi-strukturerad 
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intervjuform lämpade sig väldigt bra för den här typen av studie, då vi fick både korta och 

informativa svar men att det även gavs utrymme för informanterna att själva utveckla sina 

tankar.  

4.3 Urval 
Alla Sveriges 21 stycken länsstyrelser ska ha en klimatanpassningssamordnare, enligt 

Förordningen (2007:825) med Länsstyrelseinstruktion. Urvalet för denna studie har genomförts 

med så kallad “purposeful sampling” (Kvale, 1996), som fritt kan översättas till syftesinriktad 

provtagning vilket innebär att man identifierar att man har valt rätt grupp individer som innehar 

den kunskap eller erfarenhet för att besvara frågorna. Detta innebär att man söker efter de 

personer som kan antas ha den informationen som är relevant för studiens syfte. Således blir 

urvalet till denna studie de som arbetar som samordnare för klimatanpassningsfrågor på 

länsstyrelserna i Sverige.  

 

Vi har kontaktat samtliga klimatanpassningssamordnare för att försöka uppnå en 

totalundersökning. Klimatanpassningssamordnarna identifierades först via länsstyrelsernas 

hemsidor, sedan verifierade vi dessa uppgifter genom att kontakta varje länsstyrelses 

telefonväxel för att se till att vi hade korrekta uppgifter. Den första kontakten togs via ett 

introduktionsmail som beskrev syftet med studien (se bilaga 1). Senare så söktes 

klimatanpassningssamordnarna vid ett antal tillfällen, om de inte svarade under dessa tillfällen 

så skickades ytterligare ett mail om förfrågan om intervju, samt förslag på ett antal tider för 

intervju. 

4.4 Intervjuguide 
Vi har formulerat frågorna i vår intervjuguide utifrån tidigare forskning. Intervjuguiden har som 

syfte att vara ett hjälpmedel för intervjuaren under intervjutillfället. I intervjuguiden (se bilaga 

3) finns fem övergripande frågor, varav den inledande frågan handlar om informantens 

bakgrund. Intervjuguiden är formulerad på ett semi-strukturerat sätt, vilket innebär att det finns 

utrymme för intervjuaren att ställa specifika frågor, men de övergripande frågorna är 

formulerade på ett sätt så informanten själv får fundera och utveckla sina svar (Kvale, 1996). 

Frågorna är formulerade på ett sätt som försöker lyfta fram informantens personliga åsikt om 

varje fråga. Under varje övergripande fråga finns flera följdfrågor som baseras på eventuella 

svar. Följdfrågorna skulle bortprioriteras i mån om tid, dock blev inte så fallet i denna studie då 

samtliga frågor och följdfrågor hanns ställas inom tidsramen för intervjuerna. Innan första 

intervjun utfördes lät författarna handledaren samt en annan lärare på miljövetarprogrammet 

vid Linköpings universitet komma med synpunkter på frågorna. Utifrån synpunkterna 

reviderades intervjuguiden, sedan har intervjuguiden uppdaterats under hela intervjuarbetet.  

4.5 Etiska överväganden och forskningsetik 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigt att informanterna är väl informerade och 

medvetna om studiens innebörd och vad studien och deras medverkan kommer att mynna ut 

till. Alla deltagare i denna studie fick till en början ett introduktionsmail där författarna 

presenterade sig själva och studiens syfte och omfattningen (se bilaga 1). Vidare delgavs det i 

mailet att vidare kontakt kommer att ske några dagar efter mailet. I detta samtal kunde 

informanterna ställa ytterligare frågor kring studiens upplägg och boka in en tid för intervju. I 

första mailet och det uppföljande telefonsamtalet informerades även informanterna om att 

studien är frivillig att delta i och att intervjun när som helst kan avbrytas. Författarna frågande 

även om godkännande till att spela in intervjuerna, informanterna fick information om att de 

ska vara anonyma i studien och att enbart författarna kommer att ha tillgång till det inspelade 

materialet. Informanterna informerades om att författarna har valt att avidentifiera dem genom 
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att tilldela varje informant en siffra för att säkerhetsställa att informanternas identiteter inte kan 

identifieras. Avidentifieringen var i första hand ett val som författarna gjorde, men det framkom 

vid förstakontakten att flera av informanterna hade en önskan om att deltagandet skulle vara 

anonymt.  

4.6 Bortfallsanalys 
Alla klimatanpassningsordnare hade inte möjlighet att delta i denna studie. Av de 21 stycken 

klimatanpassningssamordnare som arbetar i länsstyrelserna i Sverige så valde 14 stycken att 

delta i en telefonintervju. I denna studie fick vi sju bortfall. Det finns flera olika anledningar till 

detta. Bland annat valde en klimatanpassningssamordnare att tacka nej på grund av tidsbrist, tre 

klimatanpassningssamordnare var okontaktbara vid ett flertal tillfällen då de kontaktades via 

telefon och mail. Resterande tre klimatanpassningssamordnare tackade ja, men fick lämna 

återbud på grund av sjukdom eller andra komplikationer. Bortfallen representerar både större 

och mindre län som har olika behov av klimatanpassning. Vi har i studien fått ett stort 

deltagande samt ett brett urval med län med väldigt olika förutsättningar, men av de som föll 

bort så tror vi att framförallt en av dem hade varit viktig att haft med i studien, då detta län är 

väldigt utsatt för klimatförändringar och arbetar aktivt med frågan. Vidare så tror vi att bortfallet 

av två stycken klimatanpassningssamordnare som arbetar på miljöinriktade enheter (se figur 1) 

skulle kunna påverka resultatet av intervjustudien, genom att ha bidragit med ett annat 

perspektiv på uppdraget.  

4.7 Bearbetning och analys av intervjumaterial 
Intervjuerna transkriberades i regel direkt efter intervjutillfället, detta gjordes för att göra det 

lättare att tolka inspelningen (Gillham, 2008). Genom transkriberingen så förbereder man 

materialet för vidare analys, där man kan urskilja viktiga argument, ståndpunkter och åsikter i 

samtalet (Kvale, 1996). Den författare som intervjuade en person transkriberade även 

materialet. Därefter läste den andra författaren igenom transkriptionen och lyssnade igenom 

inspelningen för att minska risken för en felaktig transkribering. I transkriberingen 

avidentifieras informanterna genom att bli tilldelade siffror istället för deras namn och vi har 

försökt använda oss av könsneutrala pronomen, detta för att minska risken för att någon ska 

kunna identifiera informanterna (Kvale, 1996). Transkriberingarna för intervjuerna bifogas inte 

i denna uppsats då dessa skulle kunna röja informanternas identiteter. 
 

När samtliga transkriberingar var klara lästes materialet igenom ett flertal gånger, både enskilt 

men även gemensamt, detta för att minimera risken för att man gemensamt stirrar sig blind och 

missar viktiga delar i materialet. Under genomläsningen tog författarna anteckningar, var för 

sig, kring intressanta ståndpunkter och åsikter i varje intervju. Sedan fördes en diskussion och 

jämförelse mellan både författarnas anteckningar. Efter denna jämförelse och diskussion 

utfördes en kategorisering av det insamlade materialet, detta för att skapa ett underlag för att 

sedan kunna jämföra dessa med tidigare forskning (Gomm, 2008). Av de anteckningar som togs 

under genomläsningen av materialet så grupperades dessa sedan i olika kategorier för att ge en 

överskådlig blick av informanternas tankar och erfarenheter. Dessa kategorier baseras på det 

informanterna berättar under intervjuerna och vad som identifierades i tidigare studier som 

viktiga aspekter när det gäller klimatanpassningsarbete, exempelvis den nationella styrningen. 

Efter den mer övergripande kategoriseringen identifierades underrubriker som beskriver 

problemet på en mer detaljerade nivå (Patton, 2002), dessa återfinns under varje övergripande 

rubrik i sjunde avsnittet i denna uppsats. De övergripande kategorierna som identifierades är: 

klimatanpassningsarbetets utveckling, nationell styrning, samarbete, resurser samt kunskap.  
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4.8 Dokumentstudie 
För att få grundläggande information om klimatanpassningsarbetets strukturella uppbyggnad 

och förutsättningar för varje länsstyrelse så genomfördes dokumentstudier. Exempel på 

dokument som kan analyseras vid dokumentstudier är officiella handlingar, rapporter, protokoll 

och så vidare. Det är viktigt att vara källkritisk vid dokumentstudier och uppmärksamma olika 

synvinklar av materialet, detta måste göras för att man som författare ska kunna bilda sig en 

egen objektiv uppfattning kring dokumenten (Patel & Davidson, 2003). Det material som 

studerades var klimatanpassningsportalen, länsstyrelsernas hemsidor, samtliga länsstyrelsers 

årsredovisningar för 2013 samt andra styrdokument som reglerar länsstyrelsernas uppdrag. 

Dokumenten som studerats valdes för att det var just dessa som kunde svara på denna studies 

syfte och frågeställningar. Information har sedan använts för att bland annat ta fram diagram 

över medel och enhetsinriktning, för att djupare kunna diskutera kring intervjumaterialet samt 

besvara våra forskningsfrågor. Information om enhetsplacering inhämtades först genom 

klimatanpassningsportalen, denna information säkrades och bekräftades sedan genom 

telefonsamtal till varje länsstyrelses telefonväxel. Informationen som inhämtades via 

länsstyrelsernas websidor användes framförallt som en förberedelse inför intervjuerna. 

När årsredovisningarna för 2013 studerades upptäcktes att enbart 14 av 21 länsstyrelser 

redovisat sin tilldelning för klimatanpassningsarbetet. Dessa 14 länsstyrelser är en blandning 

av de som deltagit i denna studie och de som föll bort. En annan problematik kring hur de 

ekonomiska förutsättningarna redovisas var att alla dokument var formulerade och utformande 

på olika sätt, vilket har gjort att det är svårt för oss att veta om det verkligen är rätt 

tilldelningssumma som vi identifierat. I många fall var det även svårt att veta om det var 

tilldelning som de fick i anslag eller om summan var sammanslagen av flera olika 

klimatanpassningsbidrag. Den totala summan för de 14 länsstyrelser som redovisat sin 

tilldelning uppgår till knappt hälften av det totala anslaget, detta får oss att fundera över om 

resterande sju länsstyrelser verkligen står för mer än hälften av totala anslaget.  

4.9 Metoddiskussion 
Reliabiliteten, det vill säga en studies tillförlitlighet, bedöms utifrån hur pass pålitligt resultatet 

av en studie anses vara. Enligt Dalen (2011) så krävs det för en hög reliabilitet i en studie att 

andra forskare kan genom att applicera den valda metoden på samma material lyckas 

frambringa ett likvärdigt resultat. Vi har försökt att nå detta genom att dokumentera samtliga 

steg i vår insamling av material samt i vår metodtillämpning. Vidare har vi använts oss av 

triangulering vilket innebär att vi inhämtat och verifierat information från flera olika källor, 

exempelvis enhetsplacering där vi först letade upp placeringen via websidor, sedan ringde 

växeln för att slutligen fråga informanten under intervjun.  Det är av vikt att poängtera att det 

finns en viss problematik vid generalisering av intervjustudier, då dessa baseras på 

informanternas personliga tankegångar och åsikter. Därför så bör liknande studier få ett snarlikt 

resultat som i denna studie så länge som det råder samma förutsättningar.  

 

Med validitet menas studiens giltighet, ifall studien undersöker det som den syftade till att göra 

samt om metoden är lämplig för att undersöka detta. För att uppnå en hög validitet har ett flertal 

åtgärder vidtagits. Då studien är baserad på deltagarnas uttalanden är det viktigt för validiteten 

att de är relevanta för syftet (Dalen, 2011), därför har vår handledare och en annan lärare fått 

läsa igenom och komma med synpunkter på intervjuguiden innan första intervjun utfördes. 

Vidare så har dessa intervjuer spelats in för att möjliggöra en effektivare och noggrannare 

bearbetning av materialet. En del information som inhämtades genom dokumentstudier har 
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även bekräftas genom att ringa till länsstyrelsernas telefonväxel, vilket stärker studiens 

validitet. Vidare är det viktigt att poängtera att validiteten för denna studies diskussion kring 

resurstilldelning inte är tillräcklig tillfredsställande. Framförallt då det finns en osäkerhet kring 

siffrorna men även då det de som redovisat sin tilldelning tillhör både de som har deltagit och 

inte deltagit i denna studie.   

5. Tidigare forskning 
Det har tidigare genomförts flera studier om hur aktörer på olika nivåer förhåller sig till 

klimatanpassningsarbetet, men främst har tidigare forskning fokuserat på hur kommunernas 

processer för klimatanpassning ser ut.  Detta beror enligt Keskitalo m.fl. (2012) på att det är 

kommunerna som bär det yttersta ansvaret för att utforma och implementera 

klimatanpassningsåtgärder.  

 

Enligt Glaas (2013) har de nya samordnande rollerna på länsstyrelserna stärkts genom den 

budgetallokering som tilldelats detta syfte, dock så har den nya samordnande rollen getts för 

lite stöd ifrån nationell nivå. Från nationellt håll är målet med klimatanpassningsarbetet oklart 

samt att det är osäkert hos vem ansvaret för frågan ligger. Det skulle enligt Glaas (2013) 

behövas tydligare direktiv från regeringen i klimatanpassningsarbetet, där man specificerar 

vilka typer av åtgärder som bör prioriteras i både de lokala- och regionala 

klimatanpassningsplanerna. 

 

Nilsson m.fl. (2012) har i tidigare studier undersökt hur kunskap relaterat till klimatanpassning 

har institutionaliseras i Sverige, samt hur det har påverkat lärandet kring ämnet. Man kom bland 

annat fram till att den svenska klimatpolitiken har förändrats från att fokusera på att minska 

utsläpp till att man idag, parallellt med utsläppsminskning, fokuserar på att anpassa samhället 

till förväntade klimatförändringar. Efter att man insåg att utsläppsminskningar inte kommer att 

räcka för att förhindra klimatförändringar i Sverige så blev klimatanpassning en större fråga 

inom svensk klimatpolitik. Klimatanpassning blev en prioriteringsfråga, där man prioriterade 

en politik som snarare ville förhindra klimatförändringar än anpassa sig till dem. Vidare 

diskuteras andra intressekonflikter i Nilssons m.fl. (2012) studie. Innan klimat- och 

sårbarhetsutredningen (2007:60), fanns det inget intresse hos Sverige att delta i internationella 

projekt med fokus på klimatanpassning. Författarna diskuterar även kort- och långsiktigt 

tänkande som en slags ekonomisk barriär inom kommuner. Flera av de kommuner som deltar i 

deras intervjustudie poängterade att man ofta ställer långsiktiga fördelar mot kortsiktiga vid 

beslutsfattande Vidare menar Nilsson m.fl. (2012) att man ofta prioriterar kortsiktiga fördelar i 

kommuner då man ofta ser en snabbare effekt av ett beslut. I och med att ansvaret läggs på 

kommunal nivå, och att kommunerna själva ska stå för kostnaderna, så är det lätt hänt att man 

på lokal nivå prioriterar andra frågor framför klimatanpassning. Tidigare har även 

länsstyrelserna sett ekonomin som en barriär, man har helt enkelt inte haft de ekonomiska 

resurserna för att hjälpa kommunerna i sitt klimatanpassningsarbete, och därför har man varit 

passiv i detta arbete. Idag är länsstyrelsen mer involverad och aktiv i arbetet med 

klimatanpassning. Det framgår i en intervju i studien att länsstyrelsen har fått en tydligare roll 

i detta arbete, samt att denna roll troligen kommer utökas. 

 

Westerhoff m.fl. (2011) har i en studie undersökt hur regioner i fyra europeiska länder arbetar 

på olika nivåer med klimatanpassning och hur samverkan mellan dessa nivåer ser ut, samt 

undersökt vilka hinder och drivkrafter som ligger till grund för detta arbete. De länder som 

undersökts är Sverige, Italien, Finland och England. Länderna är organiserade på olika sätt, 

vilket innebär att de nationella, regionala och kommunala aktörerna i varje land har olika roller 

och ansvar gällande klimatanpassning. Från nationella organ som är verksamma på regional 
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nivå, som i England, till självstyrande förvaltningar, i Italien. Dock så såg man i studien att 

intresset av att arbeta med klimatanpassning på regional nivå har i alla länder understötts från 

existerande regionala resurser. Alla fyra regioner som undersökts i Westerhoffs m.fl. (2010) 

studie, som i Sveriges fall är Västra Götaland har haft större resurstillgångar och skattebaser än 

de flesta andra regioner i de andra länderna. Olika myndigheter i dessa fyra regioner har påtalat 

att man har relativt stora pooler av personal och ekonomiska resurser, och att detta är en slags 

indikator på alla fyra regioners möjligheter till att bedriva klimatanpassningsrelaterade frågor 

inom forskningen och inom politiken. Vidare kom Westerhoff m.fl. (2011) fram till att ett 

politiskt intresse och starkt ledarskap i anpassningsfrågor samt ett tydligt fördelat ansvar över 

implementeringen av anpassningen är viktiga grunder för ett fungerande 

klimatanpassningsarbete på nationell nivå. Författarna menar även att man kunnat se att 

sektoröverskridande metoder har varit ett effektivt sätt för att säkerställa att planerade 

anpassningar verkställs på ett effektivt och ändamålsenligt vis. Ett exempel som tas upp är att 

Finland har försökt att mainstreama klimatanpassningsarbetet till alla ministerier. Även i 

Sverige har man sett att en stark övergripande samordning minimerar skillnader och konflikter. 

Samordning behövs ofta för att utveckla hållbara anpassningsstrategier och genomföra dem. 

Något annat som nämns som en drivkraft för klimatanpassningsarbetet på lokal nivå är att ha 

ett nätverk med andra aktörer och utbyta kunskap och erfarenheter. Dock nämner Westerhoff 

m.fl. (2011) att en ekonomiska aspekter kan vara ett hinder för att kommunerna ska kunna gå 

med i dessa nätverk.  

 

De effekter som uppkommer genom ett förändrat klimat kommer att variera beroende på var 

man befinner sig geografiskt sett. Vissa områden kommer att drabbas hårdare, medan andra 

områden kan se positiva effekter av ett förändrat klimat (Nilsson m.fl. 2010). Vidare menar 

Nilsson m.fl. (2010), precis som Westerhoff m.fl. (2011), att gränsöverskridande samarbete och 

kunskapsspridning om klimatförändringarnas effekter är en viktig del i lösningen av framtida 

problem. Författarna menar även på att man genom erfarenhets- och kunskapsutbyte kan 

övervinna många av de problem som kan uppstå i framtiden. Exempelvis kommer Västra 

Götaland, sydvästra Svealand och nordvästra Norrland vara regioner i Sverige som kommer att 

drabbas hårt av ett förändrat klimat, man kan redan idag se att man i dessa regioner ofta drabbas 

av höga flöden, översvämningar, ras, skred och erosioner (SOU 2007:60). 

 

Sveriges institutionalisering av klimatanpassning har haft ett starkt bottom-up perspektiv (Glaas 

& Juhola, 2013). Med detta menas att initiativet låg i början hos kommuner och privata aktörer. 

Glaas och Juhola (2013) menar på att innan det skapades bestämmelser på nationell nivå, så 

fanns det kommuner som på olika sätt satte in åtgärder för att möta olika effekter av 

klimatförändringar. Ett exempel på detta var att man förändrade bebyggelsen i ett område så att 

byggnader kunde motstå översvämningar bättre. Relativt tidigt började man fundera kring hur 

framtida effekter av klimatförändringar skulle kunna påverka Sverige, dock fanns inga 

nationella bestämmelser för klimatanpassning då. Sverige har inte heller idag någon nationell 

myndighet som bär huvudansvaret för klimatanpassning. Till skillnad från Sverige så har 

Finland ett top-down perspektiv där man har en tydligare nationell styrning för 

klimatanpassningsstrategi. Glaas och Juhola (2013) beskriver att de största skillnaderna mellan 

dessa två länders klimatanpassning är framförallt att Finland har skapat nationella mål, 

systematik för uppföljning och en nationell myndighet som bär det huvudsakliga ansvaret, men 

man saknar politiska instrument för samordning på en regional och lokal nivå. Sverige däremot, 

har implementerat samordning för klimatanpassning på regional nivå och tagit fram stödsystem 

för på lokal nivå, dock finns det frågetecken gällande ansvaret på nationell nivå samt 

avsaknaden av tydliga mål.   
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Juhola och Westerhoff (2011) diskuterar i en studie olika utmaningar som existerar när det 

gäller anpassning till klimatförändringar mellan olika nivåer, Finland och Italien är de två länder 

som jämförs i studien. Anpassning till klimatförändringar sågs från början som något som 

endast var relevant för miljöinriktade sektorer (Juhola & Westerhoff, 2011), exempelvis 

miljökontor, avdelningar eller förvaltningar. I nuläget ser man istället klimatanpassning som en 

viktig utmaning som kräver samarbete mellan flera olika sektorer, detta för att undvika 

potentiella konflikter mellan dessa sektorer. Vidare menar författarna att ett vertikalt samarbete 

inte kommer att räcka för planering av klimatanpassning och riskhantering. Det är viktigt att ha 

en samordning på regional och nationell nivå för att kunna säkerställa ett effektivt arbete på 

lokal nivå. Juhola och Westerhoff (2011) menar att om inte en horisontell samordning existerar 

så finns det en risk för en otillräcklig anpassning på lokal nivå. Vidare diskussion förs kring hur 

viktig olika nätverk kan vara för klimatanpassningsarbetet, både vertikala och horisontella 

nätverk. Genom utbyte av kunskap inom nätverk så kan man förbättra anpassningsarbetet. I 

Uusima-regionen i Finland har kommuner haft ett samarbete och utformat en klimatstrategi 

som syftar till att skapa bra metoder för anpassning, vilket således leder till att de deltagande 

kommunerna utbyter kunskap och erfarenheter mellan varandra. Hertin och Berkhout (2003) 

menar att det är viktigt att ha en välfungerande horisontell kommunikation mellan enheter med 

olika ansvarsområden vid implementering av miljörelaterade frågor. Målet med den 

horisontella kommunikationen är, i första hand, att få enheter som arbetar med olika frågor att 

sträva efter samma strategi, mål eller agenda. Vidare poängterar författarna att om man inte 

lyckas skapa en horisontell kommunikation mellan olika enheter så kan det uppstå en barriär 

för det tvärsektoriella lärandet.    

 

Storbjörk (2006) har i sin fallstudie i tre kommuner identifierat ett antal upplevda barriärer för 

klimatanpassningsarbetet. Det framkommer i studien att den kommunala fysiska planeringen 

anses vara en vital del i arbetet för att klimatanpassa samhället och minimera klimatrelaterade 

risker. I och med det planmonopol som kommunerna har så upplevs detta som en barriär ur ett 

nationellt perspektiv, då kommunerna kan begära råd och stöd från andra myndigheter men 

behöver således inte använda denna då de själva bestämmer hur marken i kommunen ska 

användas och bebyggas. Vidare så uppfattas de små resurser som står till förfogande för såväl 

nationella myndigheter som kommuner som en barriär för klimatanpassningsarbetet och de 

statsbidrag som delas ut avgör till stor del hur mycket man kan arbeta med frågan.  

6. Resultat av dokumentstudie 
Styrdokument som regleringsbrevet och förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktioner 

har analyserats. Det som framkom efter denna analys var att det inte beskrivs vad länsstyrelsen 

konkret ska göra i uppdraget eller vad man från nationell nivå förväntar sig av dem. Det är först 

i tilläggsuppdraget som det finns tydligare beskrivet vad de konkret ska göra. I detta uppdrag 

ska de ta sammanställa, redovisa och jämföra regionens kommuners klimatanpassningsarbete, 

för att sedan mynna ut i regionala handlingsplaner. 

Utifrån dokumentanalysen över länsstyrelsernas hemsidor identifierades 

klimatanpassningssamordnarnas enhetsplacering (se bilaga 4). De flesta 

klimatanpassningssamordnarna, 14 stycken, är placerade på en enhet som vi tolkat har en inriktning mot 

samhällsplanering (se figur 1). Vidare har vi tolkat att resterande klimatanpassningssamordnare är 

placerade på en enhet med inriktning mot risk och beredskap (fyra stycken) eller miljö (tre stycken). Av 

de deltagande klimatanpassningssamordnarna så är tio stycken inriktade mot samhällsplanering, tre mot 

risk och beredskap, samt en mot miljö.   
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Figur 1. Stapeldiagram över författarnas tolkning av klimatanpassningssamordnarnas placering enligt enhetens inriktning, både deltagande och 

icke deltagande länsstyrelser presenteras i diagrammet 

 

För att undersöka hur mycket medel respektive länsstyrelse hade till förfogande för sin 

samordnande roll i klimatanpassningsarbetet genomfördes en dokumentstudie av samtliga 

länsstyrelsers årsredovisning för 2013. Av landets 21 länsstyrelser så redovisar 14 den mängd 

tilldelade medel och dess användning de erhållit från utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 

naturvård, anslag 1:10 i regleringsbrevet 2013 (se figur 2). Summan som länsstyrelserna blivit 

tilldelade inom varje grupp varierar, exempelvis har två länsstyrelser blivit tilldelade mindre än 

halv miljon kronor för sitt arbete med klimatanpassningsfrågor. Av de länsstyrelser som 

redovisat sin tilldelning så ligger spannet mellan 130 tkr till 3010 tkr. Den sammanräknande 

summan av de 14 som redovisat tilldelningen uppgår till cirka 15 miljoner kronor, alltså bör 

resterande länsstyrelser få en sammanräknad tilldelning på cirka 18 miljoner kronor.  

 
Figur 2. Stapeldiagram över de 14 länsstyrelser som för år 2013 redovisade medel från utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, anslag 
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7. Resultat och analys av intervjustudie 

I detta stycke så kommer vi att presentera det analyserade materialet från intervjustudien. Vi 

har valt att dela in analysen i de fem identifierade kategorierna, dessa är 

Klimatanpassningsarbetets utveckling, Nationell styrning, Samarbete, Resurser samt 

Kunskap. 

7.1 Klimatanpassningsarbetets utveckling 
Under intervjuerna frågades informanterna om och hur de upplevt att arbetet med 

klimatanpassningsfrågor förändrats över tiden. I de här stycket presenteras deras tankar och 

reflektioner kring utvecklingen internt inom länsstyrelsen och även hur det kommunala 

klimatanpassningsarbetet utvecklats i två olika rubriker. Ingen av informanterna uttryckte sig 

specifikt om någon utveckling av arbetsprocessen på en högre nivå, det vill säga regeringsnivå, 

utan de nämnde bara att uppdraget specificerats under det senaste året. 

 

7.1.1 Internt inom länsstyrelsen 

Frågans prioritet har ökat med tiden enligt informant 11, som menar att 

klimatanpassningsfrågan har genomgått en mognadsprocess: Det har tagit några år för att 

arbetet att sätta sig, det börjar man märka nu. Först tror jag inte riktigt att man visste vad 

man skulle göra med de här pengarna vi fick för klimatanpassning och nu har man liksom 

börjat komma igång lite mer, och komma kanske lite mer till konkreta åtgärdsförslag”. I 

denna process så menar informant 11 att frågan blivit mer integrerad i flera av länsstyrelsens 

enheter och att det finns ett tydligare internt forum för diskussion kring dessa frågor.  Från 

början fanns det en otydlighet i vad man menade med klimatanpassning och vad man faktiskt 

skulle göra, nämnde flera av informanterna. Enligt informant 14 så: “...var det nästan ingen 

som ens visste vad klimatanpassning var för någonting och det fanns ingen skillnad mellan 

klimatanpassning och klimat- och energifrågor” när hen fick i uppdrag att börja samordna 

klimatanpassningsarbetet. 

 

Sedan länsstyrelserna fick uppdraget att samordna regionernas klimatanpassning har, enligt 

informanterna, arbetet gått från att i början vara i en kunskapsfas, där man samlade material för 

att skapa en kunskapsbank och sedan sprida kunskapen vidare till olika aktörer, till att nu börja 

övergå till vad man skulle kunna kalla för en åtgärdsfas. Dock poängterar fyra informanter att 

kunskapsfasen är långt ifrån avklarad. I åtgärdsfasen, som bland annat informant 5 och 12 

nämner så menar de att de nu har ett sådant starkt underlag för sitt arbete att det har blivit dags 

att börja konkretisera åtgärdsförslag. 

 

Två av informanterna, 6 och 7, menar att det inte har skett så stora förändringar i arbetet med 

klimatanpassning sen uppdraget skapades, detta tror informanterna skulle kunna bero på att 

frågan fortfarande är ny. Informant 7 menar på att det framförallt är kunskapsmaterialet som 

utvecklats och inte själva arbetssättet. Vidare menar informant 6 att den största förändringen i 

arbetet var när man 2013 fick i uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner, vilket har lett till 

att uppdraget som klimatanpassningssamordnare har blivit tydligare. Dock har mer än hälften 

av informanterna påpekat att detta tilläggsuppdrag har gjort att deras arbete har blivit tydligare.  

 

Länsstyrelsens uppdrag att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet sträcker sig fram 

till 2015, därefter är det oklart hur arbetet kommer se ut. Informant 12 finner en viss problematik 

när man ska planera inför framtiden: “vi vet ju inte om vi efter 2015 får några medel och det 

är ju jättesvårt, att vi nu ska planera för långsiktiga projekt och vi kanske vill söka EU-medel, 
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men vi vet inte ens om vi ska jobba med de här frågorna efter 2015 på det sättet vi gör idag”. 

Resterande informanter uttryckte inte specifikt denna oro, men utifrån vad informant 12 

berättade så verkade det som att hen upplevde att klimatanpassningssamordnarna på de andra 

länsstyrelserna har liknande oro.  

 

7.1.2 Kommunal utveckling 

Generellt sett ser informanterna ett ökat engagemang och intresse hos kommunerna när det 

gäller klimatanpassningsfrågor. Framförallt så menar man att medvetenheten ökat, detta skulle 

kunna bero på att kommunerna drabbats av olika väderrelaterade händelser. Informant 13 

poängterar att kommunerna har förstått problematiken: “man är mer med på frågan. I början 

var det väl mycket om att sprida informationen om vad just klimatförändringar är och vad 

klimatanpassning är för någonting. Nu är man mer och mer på banan. Kanske också dels 

för att man drabbats av olika incidenter eller väderrelaterade händelser”. Tre av 

informanterna nämner att de har sett i olika studier att de kommuner som är benägna att lägga 

resurser på klimatanpassning är dem som har blivit drabbade själva, och många gånger kan det 

räcka med att det är grannkommunen som blivit drabbad. Informanterna poängterar att man helt 

enkelt måste vara drabbad själv, för att det verkligen ska göras mer. En informant nämnde även 

att kommunernas kunskap kring klimatanpassnings och klimatförändringar har ökat sen 

uppdraget initierades. Hen uttryckte bland annat att: ”kommunerna har ju mer förstått 

problematiken, man är mer med på frågan. I början var det mycket om att sprida 

informationen om vad just klimatförändringar är och vad klimatanpassning är för 

någonting. Nu är man mer och mer på banan” (Informant 13). 

 

7.2 Nationell styrning 
Utifrån den samordnande rollen och det uppdrag som länsstyrelserna fått av regeringen så finner 

alla informanterna att det saknas en tydlig riktning eller styrning från nationellt håll. Med detta 

menas både hur de själva ska arbeta men även hur kommunerna ska arbeta med de här frågorna 

i sin fysiska planering.  Trots att uppdraget har förtydligats det senaste året så skulle det krävas 

ännu tydligare nationella direktiv, exempelvis menar informant 8 att: ”den största utmaningen 

är ju att vi måste uppfinna hjulet, alltså det är ju lite det vi måste göra. Det här arbetet är helt 

nytt, vi har inget att titta tillbaka på, vi kan inte se vad de andra har gjort för misstag eller 

vad de lyckats med”. Elva av informanterna poängterar dock att denna avsaknad av nationell 

styrning inte alltid behöver ses som något negativt, utan det kan även ge utrymme för den egna 

regionens behov och förutsättningar. 

 

Det vore enligt fem av informanterna lämpligt med en central myndighet som samordnar arbetet 

med klimatanpassning. Exempelvis betonar informant 7 att klimatanpassningsarbetet som 

länsstyrelserna utför inte har någon: “...myndighet som samordnar, eller står upp för våra 

frågor som typ naturvård har Naturvårdsverket, kulturmiljö har Riksantikvarieämbetet och 

beredskap har MSB, vi har inget sådant”. 

 

Informanterna berättar även att de känner att det är svårt att veta hos vem ansvaret för en fråga 

ligger och att detta inte framgår tydligt i rådande lagstiftning. Dessutom så efterfrågar samtliga 

informanter mer och tydligare rekommendationer och vägledning i sitt arbete mot 

kommunerna. Plan- och bygglagens uppdatering år 2011 har enligt informanterna varit till 

nytta, då det nu har införts klimatanpassningsaspekter i lagtexten. Detta skulle enligt informant 

11 kunna kompletteras av någon form av ny lag eller lagtextändring i Miljöbalken för att kunna 

nå bättre resultat i arbetet. Resterande informanter är osäkra på hur ansvarsfrågan kan 

förtydligas. Vidare nämner fem av informanterna att vissa frågor har bättre förutsättningar att 

lyckas på en nationell nivå istället för en regional nivå. Exempel på detta är frågor kring hur 



17 
 

man på kommunal nivå ska arbeta med klimatanpassningsfrågor när det gäller fysisk planering 

samt hur man bör prioritera i klimatanpassningsarbetet, detta är något som informant 1 och 2 

framhäver som viktiga frågor att lyfta upp på regeringsnivå.  

7.3 Samarbete  
Under det här avsnittet kommer vi att presentera informanternas tankar kring den samarbetet 

som bedrivs mellan olika nivåer gällande klimatanpassningsarbetet.  Avsnittet är indelat i fyra 

underrubriker där varje rubrik presenterar informanternas erfarenheter gällande samarbetet på 

den nivån.  

 

7.3.1 Inom länsstyrelsen 

Om man ser till samarbetet inom länsstyrelserna så upplevs det av informanterna som varierat. 

Åtta av informanterna uttrycker att deras kontaktnät och de möjliga kommunikativa kanalerna 

präglas av den enhet de är placerade på. Det råder dock delade åsikter om hur pass mycket man 

som klimatanpassningssamordnare påverkas av enheten man arbetar på. Informant 4 uttrycker 

att placeringen av klimatsamordnartjänsten: “...påverkar rätt mycket eftersom det blir väldigt 

ofta att jag utgår från de nätverk som vi på planenheten har naturligt”. En annan informant 

menar istället att placeringen av sin samordningstjänst inte har så stor betydelse för hens arbete: 

”Jag tror inte att det har så stor betydelse. Jag har jobbat på andra avdelningar på 

länsstyrelsen tidigare, så jag har ett väldigt brett kontaktnät och bra kunskap om vad som 

görs på olika avdelningar” (Informant 9). Det finns åtta informanter som tror att de påverkas 

av enhetsplaceringen, men man har ingen uppfattning om hur eller i vilken omfattning det 

påverkar klimatanpassningsarbetet. 

 

Sex av informanterna hävdade i intervjuerna att klimatanpassningsarbetet inte är särskilt 

integrerat i andra enheters verksamhet och kan således bli lidande om inte informanten själv, 

eller hens enhet, driver denna arbetsprocess aktivt gentemot de övriga enheterna på respektive 

länsstyrelse. Det framkommer även att det är stor variation i hur pass relevant de olika enheterna 

på länsstyrelserna uppfattar frågan, vilket skulle kunna leda till problem i samarbetet mellan 

enheterna enligt sex av informanterna. Integreringsprocessen har kommit olika långt hos 

länsstyrelserna, några har startat upp arbetsgrupper för att kunna få in frågan i de andra 

enheternas arbete, medan andra länsstyrelser är i en uppbyggnadsfas för detta. Denna process 

och bildningen av arbetsgrupper anses som något viktig för flera av informanterna. En av 

informanterna poängterade under intervjun att integreringen av frågan: “...inte fungerat alls, 

det har inte varit integrerat, samarbetet har inte fungerat av många olika skäl.” (Informant 

8). Detta trodde informanten kunde bero på ett flertal olika saker, men det som hen lyfte upp 

som den främsta orsaken var bristen på aktualisering av frågan av den ansvarande enheten i 

kombination med för lite kunskap på de övriga enheterna. 

 

Om man ser till det vertikala samarbetet inom länsstyrelserna så uppfattas det av hälften av 

informanterna som tämligen bristfällig, resterande har uppfattningen om att det fungerar bra i 

nuläget. De som ser brister i detta samarbete nämner att klimatanpassningsfrågor inte har varit 

särskilt prioriterade under en längre tid, mycket på grund av att fokus istället har legat på 

energifrågor inom klimatområdet. Dock betonar informant 2 och 14, som båda arbetar på 

mindre länsstyrelser, att de har ganska goda möjligheter till att lyfta upp frågor till 

ledningsgruppen. Detta tror informant 14 kan bero mycket på att det just är en liten region med 

en mindre länsstyrelse, vilket har medfört en relativt platt organisationsstruktur. Informant 12 

menar att det vertikala samarbetet till stor grad kan påverkas av ledningens intressen och 

kunskap och i hens arbete med klimatanpassningssamordning: “...har det inte varit något 

jättetryck och förväntan från deras håll ner till oss, utan att vi försöker flagga för våra frågor 
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och lyfta dem och säga att det här är viktigt. Vi motarbetas inte men vi får inte heller något 

jättestöd”. 

 

7.3.2 Mellan länsstyrelserna 

Samtliga informanter nämner i intervjuerna att samarbetet mellan länsstyrelserna fungerat väl. 

Detta tror dem är mycket tack vare det nationella klimatanpassningsnätverket. Genom detta 

nätverk uttrycker informanterna att de får möjlighet att ta del av varandras erfarenheter och 

kompetenser, samt att man får ta del av det material som tas fram till kommunerna. Detta ses 

som mycket värdefullt, främst för de mindre länsstyrelserna då de uttryckte att de ofta kan vara 

begränsade av sina resurser i framtagandet av olika material. Utöver det nationella nätverket 

har det även bildats mindre, regionala nätverk som ger samordnarna möjlighet till att genomföra 

gemensamma projekt, diskutera frågor och utbyta information som är relevant för det regionala 

klimatanpassningsarbetet. Även dessa nätverk upplevs som mycket givande och en 

förutsättning för arbetet. 

 

7.3.3 Samarbete med kommunerna 

Det primära samarbetet mellan länsstyrelserna och deras kommuner är enligt sju av 

informanterna väldigt enkelriktat, då länsstyrelsens roll blir den förande i samarbetet - en 

vägledande roll, medan kommunerna har en mer passiv, mottagarroll. På grund av detta tycker 

fem av informanterna att samarbetet med kommunerna har varit inaktivt sen de fick uppdraget 

av regeringen. Informant 6 och 7 berättar att de har bildat referensgrupper med kommunerna i 

deras län för att på så vis genom att kunna bidra med mer anpassat stöd och hjälp hoppas de 

kunna förbättra samarbetet sinsemellan.  

 

I sju intervjuer fastslogs att regionerna ofta har en dominant kommun, som har kommit längre 

i klimatanpassningsarbetet än övriga kommuner. Detta menar informanterna skulle kunna 

underlätta för länsstyrelsens arbete då förhoppningar finns om att kommunerna tar lärdom av 

den dominanta kommunen och därmed kan länsstyrelsen fokusera på annat än grundläggande 

kunskapsspridning i sin handledning. Ett av de största problemområden som uppdagats under 

intervjuerna är att informanterna generellt sett tycker att det är svårt att hitta rätt person att 

samarbeta med gällande klimatanpassningssamordningsfrågor på kommunal nivå. Detta tror 

informanterna beror på att det inte finns en tjänst på kommunerna som ansvarar för de här 

frågorna, vilket är något som de efterfrågar, bland annat informant 11 som menar att: 

”kommunerna bör ha en utsedd samordnare eller arbetsgrupp som arbetar med 

klimatanpassningsfrågor, det tror jag skulle underlätta både arbetet internt inom kommunen 

med även samarbetet med oss på regional nivå”.  Ett annat problem som nämns av 

informanterna är att trots ett generellt stort intresse för frågan hos kommunerna, så tenderar de 

att planera kortsiktigt istället för långsiktigt. Informant 1 menar att planeringsarbetet blir 

lidande då översiktsplanen ska prövas inför varje mandatperiod och då klimatanpassningsfrågor 

kräver ett mer långsiktigt tänkande så kan det vara svårt att få kommunerna att vidta 

tidskrävande åtgärder. 

 

7.3.4 Samarbete med andra statliga myndigheter 

På frågan om hur samarbetet med statliga myndigheter fungerar så svarade samtliga informanter 

att det finns en del myndigheter som är mer aktiva i klimatanpassningsarbetet medan andra är 

relativt osynliga. Det mesta samarbetet sker genom klimatanpassningsnätverket som har ett 

antal träffar per år, men utöver dessa träffar finner informanterna det svårt att hitta 

kontaktpersoner på de andra statliga myndigheterna SMHI är den centrala myndighet som 

nästintill alla informanter pekar ut som den mest aktiva i klimatanpassningsarbetet, som har en 
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roll som kunskapscentrum och agerar som en nod för klimatanpassningskunskap. De tar även 

fram material som klimat- och väderanalyser på regional nivå åt olika aktörer. Flertalet av 

informanterna uttrycker även att MSB, SGI och SGU har haft en aktiv roll i arbetet genom att 

bistå med relevant information i form av olika underlag och dokument. Fyra informanter 

framhäver även klimatanpassningsportalen som en viktig källa för information om vad för 

uppdrag andra myndigheter har och deras arbete fortskrider. En anledning till varför 

informanterna tycker att det finns brister i samarbetet med statliga myndigheter skulle kunna 

vara det faktum att flera av de statliga myndigheterna inte har något uttalat uppdrag vad det 

gäller klimatanpassning. Boverket och Naturvårdsverket kommer upp under tre av intervjuerna. 

Utan ett uppdrag så anses inte dessa myndigheter lägga någon vikt i frågan och det kan även 

vara svårt att få kontakt med någon på respektive myndighet som har rätt kompetens för att 

stötta länsstyrelserna. Informant 14 uttrycker att: “en del är inte alls lika mycket på banan som 

andra, men det funkar bra om det finns en kontaktperson som myndigheten själv har satt att 

det ska finnas resurser för, då fungerar det bra”. Informanterna ser en sårbarhet i att 

myndigheterna ibland endast har en kontaktperson med nyckelkompetenser, för vid en 

eventuell vakans så kan därmed tjänsten bli utan ersättare under en längre tid, vilket i sin tur 

leder till att samarbetet blir lidande. 

7.4 Resurser 
I detta avsnitt kommer informanternas tankar kring resursfrågor knutna till 

klimatanpassningsarbete att presenteras. Avsnittet är indelat i tre underrubriker, med fokus på 

olika nivåer. Dessa är Länsstyrelsen, Kommunerna samt Statliga myndigheter. Något som 

är viktigt att ha i åtanke när man läser detta avsnitt är att länsstyrelserna får olika mycket 

resurser tilldelat till sig. 

 

7.4.1 Länsstyrelsen 

Hälften informanter beskrev i intervjuerna att de är relativt nöjda med den ekonomiska 

tilldelning som de får i dagsläget till arbetet med klimatanpassningssamordning. Dock 

poängterar flera än hälften av informanterna att man i nuläget ligger och balanserar på gränsen 

gällande ekonomin. Bland annat utrycker informant 1 att det inte är möjligt i dagsläget att ha 

mer än en tjänst på hens länsstyrelse om man samtidigt ska kunna genomföra olika typer av 

aktiviteter och projekt. Vidare menar informant 1 att detta: ”resulterar ju i att den personen 

blir ganska belastad med att genomföra olika åtgärder så att det drar ju ner på takten 

förstås”. Många av samordnarna uttrycker sig på liknande sätt, att man helt enkelt har resurser 

nog till att arbeta som man gör idag, men att det är svårt att tillsätta flera tjänster eller genomföra 

fler aktiviteter och projekt. Informant 7 påpekar dock att man i Sverige tilldelar 

klimatanpassningsarbete en relativt liten mängd ekonomiska medel i jämförelse med andra 

länder som drabbas hårdare av det förändrade klimatet: ”det är ju väldigt lite resurser som går 

till klimatanpassning, det ligger på ungefär 100 miljoner totalt sett per år, jämfört med då 

sådana länder som verkligen är hårt drabbade i och för sig, som Holland som ligger på, jag 

tror det är 10 miljarder”. Vidare berättar informant 7 att det i framtiden kommer att krävas 

mycket mer ekonomiska resurser än vad som krävs idag, framförallt när det gäller 

översvämningsrelaterade händelser. 

 

De olika länsstyrelsernas samordnare jobbar olika mycket med klimatanpassning, från att ha en 

deltidstjänst till en heltidstjänst eller flera tjänster (se figur 3), dock har endast en tjänsteman 

från varje länsstyrelse blivit intervjuad i denna studie. I gruppen som arbetar deltid varierar 

arbetstiden från 40-90 procent. Generellt sett, finns en bild av att man vill arbeta mer med 

klimatanpassningssamordning, både bland de som jobbar heltid och deltid. Och på frågan om 

vad som skulle underlätta deras arbete så svarade lite mer än hälften av informanterna just att 
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det skulle vilja ha mer tid till detta arbete. Informant 3 betonar dock att mer tid inte 

nödvändigtvis behöver innebära ökade resurser i form av pengar, utan hen såg framförallt att 

problemet ligger i hur man planerar och att man måste blir bättre på det. Detta verkar även vara 

något som resterande informanter håller med om. 

 

 
Figur 3. Stapeldiagram som visar om informanterna arbetar heltid eller deltid med klimatanpassningssamordning 
 

 

Under intervjuerna fick informanterna frågan om hur de skulle disponera en eventuell ökning 

av resurser och det fanns många tankar och idéer bland informanterna. Bland de informanter 

som arbetade på länsstyrelser med endast en klimatanpassningstjänst, eller en deltidstjänst för 

klimatanpassning, fanns idéer och en vilja att utöka arbetstiden, antingen genom att anställa fler 

personer eller göra deltidstjänsten till heltidstjänst. Vidare berättade informant 9 att det finns en 

viss problematik med projektanställningar när det gäller dialogen med kommunerna: ”jag 

skulle se till att göra den här projektanställningen till en heltidstjänst, så det blir en bra 

kontinuitet. Det är ju också väldigt viktigt när man har en dialog med kommunerna att det 

är samma personer som, det är svårt att få med allting om man har personbyten, då blir det 

inte bra”. Resterande informanter uttryckte att de genom ökade resurser skulle kunna ta fram 

bättre kunskapsunderlag som är mer regionanpassade. Bland annat nämner informant 5 och 7 

att de skulle genomföra fler GIS-analyser och hydrologiska modeller med fokus på 

översvämningskänsliga områden för att lättare kunna få en överblick över sårbara områden. 

Vidare betonar informant 7 att det är viktigt att titta på samhällsviktiga byggnader, som 

exempelvis sjukhus och reningsverk, detta är något som skulle kunna göras med ökade 

ekonomiska resurser.  

 

7.4.2 Kommunerna 

Länsstyrelsen i sig inte kan göra några faktiska åtgärder när det gäller klimatanpassning, detta är något 

som tre av informanterna betonar. De menar på att genom kommunernas självstyre så måste fysiska 

åtgärder och beslut ske på en kommunal nivå. Sju informanter poängterade, på frågan om ökade resurser, 

att det är viktigt att pengarna inte stannar på länsstyrelsen, utan de måste slussas ut till kommunerna. 

Informant 1 berättade att om länsstyrelsen skulle få ökade resurser idag så är det viktigt att reflektera 

kring hur man ska använda dem: ”vi kan ju inte så att säga anställa människor på länsstyrelsen och 

sen blir det ingenting för kommunerna, det tycker jag är fel inriktning på medelsanvändningen”. 

Generellt ser samordnarna en problematik kring att kommunerna ofta inte har de ekonomiska muskler 

som behövs för att genomföra olika klimatanpassningsåtgärder, och således blir ofta 
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klimatanpassningsfrågor bortprioriterade. Nio av informanterna ser detta som en stor utmaning och 

skulle gärna se att det fanns pengar avsatt till specifika klimatanpassningsåtgärder och projekt som 

kommunerna kunde ansöka om, exempelvis åtgärder inom vatten- och avloppssystem. Informant 8 

berättade även i intervjun att hen tror att kommunerna förstår att det faktiskt blir billigare att göra 

åtgärderna nu än att städa upp efteråt. Vidare menar informant 8 att: “det är mycket det som blir vårt 

arbete att förmedla för kommunerna på nått vis, även om vi inte pratar om kronor och ören så är det 

ju ändå det som det handlar om, även om vi inte skriver ut det”. Fem informanter uttalar även en 

önskan om att kommunerna ska få mer resurser för att kunna tillsätta en tjänst på kommunen som arbetar 

specifikt med klimatanpassningsfrågor, detta skulle inte bara aktualisera frågan hos kommunerna utan 

även underlätta länsstyrelsernas klimatanpassningssamordnares arbete, samt förbättra samarbetet och 

dialogen mellan kommun och länsstyrelse. 

   

7.4.3 Statliga myndigheter 

Det är inte enbart hos kommunerna som informanterna ser en brist när det gäller ekonomiska 

resurser, utan det problemet finns även i en viss utsträckning hos andra statliga myndigheter. 

Bland annat betonar informant 12 att för att få till en bättre samverkan med vissa statliga 

myndigheter krävs det att dessa har ett regeringsuppdrag och resurser till att arbete med 

klimatanpassningsfrågor, hen ser också ett problem kring att länsstyrelsen inte alltid har råd att 

betala för den hjälp som krävs av andra myndigheter: “...vi kan ju inte alltid betala hysteriska 

summor för att få hjälp av de här nationella myndigheterna som det har varit i många fall 

nu, att man upphandlar SMHI som konsult för att ta fram underlag, eller upphandlar SGI, 

det blir det ju en liten annan roll då, då blir vi ju en beställare liksom, det man skulle önska 

är väl en dialogpartner eller någon som driver på från deras håll”. Resterande informanter 

ser det mer som ett ekonomiskt problem från länsstyrelsens sida, att man helt enkelt inte har 

råd att ge andra myndigheter i uppdrag att ta fram material. 

7.5 Kunskap 
På frågan om hur kunskapen ser ut i nuläget betonade sex av informanterna att det finns en viss 

kunskapsbrist hos kommunerna gällande klimatanpassningsfrågor, dock har denna blivit bättre 

sedan uppdraget startades. Det som nämns är att det skiljer sig mycket mellan kommunernas 

kompetens inom området och även vilka kunskapsluckor som finns, därför menar samtliga 

informanter att det behövs ett kunskapsunderlag som är mer anpassat till det egna länet. 

Informant 11 berättar att under samtal med kommunala tjänstemän så har det framkommit 

önskemål, eller behov om att utbilda de kommunala politikerna om klimatförändringar och 

klimatanpassningsarbete, eftersom det är de som tar de slutgiltiga besluten. Vidare poängterar 

informant 7 att det handlar om en kommunikativ kunskapsbrist, att de personer som arbetar 

med dessa frågor på kommunerna ofta har en god kunskap kring klimatanpassning. 

Problematiken ligger i hur man förmedlar denna kunskap till politiker och sedan om de tar till 

sig kunskapen vid beslutsfattande. Det finns enligt informant 6 även en mer praktiskt 

kunskapsbrist hos de personer som arbetar med klimatanpassning på kommunerna. Ofta har 

tekniska förvaltningar erfarenhet och kunskap om översvämningar, i och med att de är ute mer 

i fält än de som ansvarar för klimatanpassningsfrågan, som likt de 

klimatanpassningssamordnare på länsstyrelserna, tillbringar mycket arbetstid vid skrivbordet.   

 

En annan stor utmaning som samtliga informanter ser är osäkerheten i 

klimatscenarierna, framförallt att man inte kan förutspå exakt vilka följder som ett förändrat 

klimat får, informant 13 menar att de på länsstyrelsen “...har scenarion om vilken typ av klimat 

vi kommer få framöver, men vi kan inte förutspå exakt vad som kommer att ske, det blir lite 

som ett gissningsarbete från vad som tidigare har hänt”. 
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8. Diskussion 

Under detta avsnitt ställs de resultat som presenteras i analysen mot tidigare forskning. 

Diskussionsavsnittet är uppdelat i två huvudrubriker, förutsättningar och utmaningar. Vidare är 

huvudrubrikerna indelade i flera olika avsnitt kopplade till studiens syfte och frågeställningar.  

8.1 Förutsättningar 

8.1.1 Länsstyrelsernas uppdrag 

Det huvudsakliga uppdraget länsstyrelserna fick år 2009 innebar att de skulle samordna arbetet 

på regional nivå när det gäller klimatanpassning. Samtliga informanter har i intervjuerna 

betonat att uppdraget från början var otydligt, man visste helt enkelt inte vad det gick ut på eller 

vad man från nationell nivå förväntade sig. Den otydlighet som fanns från början får således 

negativa konsekvenser för vilka förutsättningar länsstyrelsen får för sitt uppdrag. Man kan 

exempelvis tänka sig att otydligheten har medfört att det tog tid för själva uppstarten av arbetet. 

Vidare har det även framkommit under intervjuerna att det fortfarande finns stora brister 

gällande integreringen och aktualiseringen av frågan i andra enheter, vilket kanske borde 

uppnåtts tidigare. Otydligheten har dock minskat genom att regeringen utökade länsstyrelsernas 

ansvarsområde 2013. Uppdraget utökades genom att man nu ska sammanställa, redovisa och 

jämföra det kommunala klimatanpassningsarbetet. Detta är något som samtliga informanter 

uppskattar, antagligen för att det nu finns ett tydligare mål som är lättare att mäta om man 

uppfyllt, dock upplevs fortfarande det ursprungliga uppdraget som otydligt. Genom att 

tilläggsuppdraget med framtagandet av handlingsplaner stärkt tydligheten så kan man tänka sig 

att om man sätter upp tydliga mål och riktlinjer för det ursprungliga uppdraget så skulle detta 

troligtvis förbättra länsstyrelsernas förutsättningar för sitt arbete, detta är något som framgår i 

intervjuerna.  

 

Uppdraget som länsstyrelsen har sträcker sig endast fram till 2015. Detta kan således medföra 

en ovisshet hos länsstyrelsen och dess klimatanpassningssamordnare. Man vet helt enkelt inte 

vad som kommer att hända med uppdraget efter 2015. Denna ovisshet kan påverka arbetet 

negativt genom att länsstyrelserna inte väljer att satsa på dessa frågor, exempelvis kanske man 

inte fattar beslut om att tillsätta fler tjänster för uppdraget om framtiden är oviss. Detta kopplat 

till vad tidigare forskning säger samt det som sades i intervjuerna så bör man från nationellt håll 

tydliggöra hur man tänkt att arbetet ska fortskrida, detta skulle bidra till att länsstyrelsen får 

bättre förutsättningar att planera det kommande arbetet.  

 

8.1.2 Resurstilldelning 

En viktig förutsättning för länsstyrelsernas arbete är självfallet resurstilldelningen. Det har 

varierat lite från år till år hur mycket pengar regeringen beslutar att tilldela länsstyrelserna. För 

budgetår 2014 fick de 33 miljoner i anslag att fördela sinsemellan (Miljödepartementet, 2013). 

Informant 8 menar bland annat att om man jämför denna summa med andra länder så får 

länsstyrelserna en ganska liten summa att dela på. Det är dock viktigt att betona att denna 

informant gör jämförelser med Holland vilket är ett land som är betydligt mer utsatt än Sverige. 

Detta bidrar självklart till att de tilldelas en större summa pengar. Storbjörk (2006) har i en 

studie även betonat att både nationella myndigheter och kommuner generellt fått ganska små 

resurser för sitt klimatanpassningsarbete, det verkar även gälla den regionala nivån. En aspekt 

som är intressant när det gäller resurstilldelning är att sex av de informanter som intervjuats i 

denna studie arbetar deltid med klimatanpassningsfrågor (se figur 3). Det har framkommit att 

det finns en önskan om att kunna lägga mer tid på klimatanpassningsarbetet (vilket diskuteras 

mer ingående i avsnitt 8.2.3) och detta är nog endast möjligt om man tilldelas mer resurser.  En 

intressant aspekt gällande resurstilldelningen är att alla länsstyrelser får olika mycket pengar 
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tilldelat till sig (se figur 2). Av de som har redovisat sin tilldelning för 2013 går spannet från 

130 tkr till 3010 tkr, vilket är en ganska stor skillnad. Vi har i denna studie inte fått klarhet i hur 

pengarna rent konkret fördelas mellan länsstyrelserna. 

 

8.1.3 Placering av uppdraget 

Utifrån dokumentanalysen framgår att totalt 14 av 21 länsstyrelser valt att placera 

klimatanpassningssamordnartjänsten på en enhet med inriktning mot samhällsplanering (se 

figur 1). Resterande länsstyrelser placerar istället tjänsten på enheter riktade mot antingen risk 

och beredskap eller miljö. Själva placeringen av uppdraget får troligtvis en betydelse för hur 

man hanterar och arbetar med frågan. Juhola och Westerhoff (2011) har i sin studie poängterat 

att klimatanpassningsarbete kräver samarbete och erfarenhetsutbyte mellan olika sektorer, för 

att täcka upp så många verksamhetsområden som möjligt. I och med att de flesta länsstyrelser 

valt att placera tjänsten mot samhällsplanering, och att integreringen av frågan inom andra 

enheter har brister, så kan det få vissa konsekvenser för uppdragets förutsättningar att nå ut till 

så många verksamhetsområden som möjligt. Det är dock bra att det nationella nätverket finns, 

då detta bidrar till att man får lite mer erfarenhetsutbyte mellan olika sektorer. Genom det 

nationella nätverket samt de regionala nätverken får man en viss sektorsintegrering, detta då 

länsstyrelserna har placerat uppdraget på olika avdelningar.  

 

Åtta av informanterna tror att placeringen av samordnartjänsten har i någon mån en betydelse 

för hur man arbetar med frågan. I studien framgår det att de flesta informanterna är placerade 

på en enhet som hanterar fysisk planering (se figur 1) och de exempel som de gav under 

intervjuerna var ofta kopplade till planfrågor, detta tyder på att frågan anpassas efter var tjänsten 

är placerad. Det finns säkerligen en stor risk för att klimatanpassningsfrågan, om den primärt 

behandlas av endast en enhet, kan bli sakområdesinriktad. Då det tyder på att 

klimatanpassningsarbetet i nuläget har fokus på planfrågor så finns det en risk för att man går 

miste om ett bredare perspektiv. Det horisontella samarbetet är viktigt för att få till ett starkt 

kunskapsutbyte mellan enheter och olika verksamhetsområden, detta är något som även Hertin 

och Berkhout (2003) betonar i sin forskning. Då de olika länsstyrelserna har kommit olika långt 

i hur deras arbete integreras i den egna, samt övriga enheter, så kan det fått negativa 

konsekvenser för kunskapsutbytet när det gäller klimatanpassningsfrågan. I denna studie 

betonar även informanterna att man fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas när det gäller 

integreringen av frågan. Ett problem som då kan uppstå är att man får en upplevelse om att de 

andra enheterna inte arbetar aktivt med frågan, om inte den enhet som ansvarar för frågan inte 

driver på arbetet kontinuerligt.  Även andra enheters syn på hur relevant 

klimatanpassningsfrågan är för dem kan påverka hur mottaglig de blir. För att 

klimatanpassningsfrågan ska få ett bredare perspektiv, och inte enbart blir en 

samhällsplaneringsfråga, är det viktigt att man aktualiserar frågan i andra enheter på respektive 

länsstyrelse. Genom att aktualisera frågan i fler enheter skulle man troligtvis få fler synpunkter 

på vad som är viktigt när det gäller klimatanpassning, således kan man identifiera andra 

verksamhetsområden som är viktiga för arbetet.  

 

8.1.4 Samarbete mellan nivåer 

I intervjuerna med informanterna delgavs en generell bild av det vertikala samarbetet inom de 

olika länsstyrelserna som något som är och har varit bristfällig, vilket har påverkat 

förutsättningarna för arbete. Endast två informanter, 2 och 14, har sagt att det vertikala 

samarbetet fungerat bra. Detta kan, enligt dem själva bero på att de arbetar på en länsstyrelse 

men få vertikala nivåer och de kan således enklare påverka de som befinner sig i beslutsfattande 

positioner. Dock så härleddes detta bristfälliga samarbete av de andra informanterna till 

avsaknaden av styrning från nationell nivå, samtliga informanter ansåg att detta var det största 
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problemet. Samtliga informanter tycker att samarbetet mellan länsstyrelserna fungerar väldigt 

bra, främst på grund av möjligheten att dela med sig av erfarenheter till andra som har samma 

tjänst i både det stora, nationella nätverket men även i de små, regionala nätverken som en del 

länsstyrelser bildat. Alla informanter hade endast positiva saker att berätta om detta samarbete, 

inga brister eller problem togs upp under intervjuerna. Nätverken är inte en del av uppdraget, 

utan vi har uppfattat det snarare som att de har skapats som ett svar på den bristande nationella 

styrningen. Dessa nätverk fungerar som ett hjälpmedel och stöd för att kunna uppnå de mål som 

regeringen satt, alltså skulle man kunna se dessa nätverk som en viktig förutsättning för 

länsstyrelsernas arbete då de till en viss grad löser problemet med den bristande styrningen från 

nationell nivå. Dock är det viktigt att poängtera att dessa nätverk inte på egen hand helt kan lösa 

styrningsproblematiken.  

 

Samarbetet med kommunerna framställdes ofta som en envägskommunikation, där 

länsstyrelserna har tagit en instruerande roll, något som ger kommunerna mindre utrymme att 

själva uttrycka sig och formulera önskemål. Detta skulle kunnat ha skapat en upplevelse hos 

länsstyrelsen att samarbetet är eller har varit bristande sedan de fick uppdraget. Vidare påpekade 

flera informanter att man ofta har en dominant kommun i sin region och som samarbetet 

fungerar bättre med. Utifrån intervjuerna kom det fram att det ofta är den kommun som 

länsstyrelsen själva är placerade i. Dock framkom det inte under intervjuerna om detta enbart 

är ett sammanträffande eller om det har betydelse för hur länsstyrelsen prioriterar sitt samarbete. 

Det vill säga att de kanske prioriterar den kommun som de själva är placerade i. Denna kommun 

skulle man kunna tänka sig i många fall ha störst antal invånare och troligtvis mer resurser än 

de andra kommunerna. Den dominanta kommunen, skulle kunna bli en bra förebild för andra 

kommuners klimatanpassningsarbete, genom att de ofta har större erfarenhet kring 

klimatanpassning. En dominant kommun skulle även kunna initiera ett bredare samarbete och 

kunskapsutbyte sinsemellan kommuner i länet, precis som det samarbete som Juhola och 

Westerhoff (2011) diskuterar kring Uusima-regionen i Finland. Dessa dominanta kommuner 

skulle kunna ta fokus från andra kommuner i länet, men troligtvis har de mer av en positiv 

effekt på andra kommuner genom att de skapar engagemang och något att se upp till. 

 

Samarbetet mellan länsstyrelserna och andra statliga myndigheter varierar mycket, enligt 

informanterna, beroende på vilken myndighet man talar om. Under intervjuerna gav 

informanterna en uppfattning om att det är SMHI som har, och är den mest aktiva i 

klimatanpassningsarbetet. Dock, precis som nämnts tidigare är detta ett samarbete där SMHI 

fungerar mer som en konsult än dialogpartner, alltså en envägskommunikation. Då SMHI:s 

konsultverksamhet ska vara vinstdrivande så får det negativa följder för samarbetet, då 

länsstyrelsen inte kan betala hur stora summor som helst för dessa tjänster. Utifrån intervjuerna 

så kan man få uppfattningen om att informanterna generellt vill ha ett starkare samarbete och 

se ett starkare engagemang hos andra statliga myndigheter. Detta är viktigt, precis som Nilsson 

m.fl. (2010) och Westerhoff m.fl. nämner, för att skapa en bättre kunskapsspridning och för att 

få ett mer välfungerande klimatanpassningsarbete på nationell nivå. Dock får man inte glömma 

att detta är länsstyrelsens syn på hur andra statliga myndigheter arbetar med 

klimatanpassningsfrågor, om man istället skulle fråga dessa myndigheter hur de uppfattar sitt 

engagemang kring frågorna skulle de antagligen inte hålla med om att de är passiva i sitt arbete 

med klimatanpassningsfrågor.  
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8.2 Utmaningar 

8.2.1 Bristen på styrning 

Under intervjuerna framgick det att de allra flesta informanter hellre skulle se ett starkare top-

down perspektiv i det nationella klimatanpassningsarbetet. I tidigare forskning konstaterar 

Glaas och Juhola (2013) att Sverige har ett starkt bottom-up perspektiv vilket skulle kunna ses 

som en utmaning för länsstyrelsernas uppdrag. Utifrån intervjuerna framkom det att den 

nuvarande styrningen skapar en otydlighet kring vem som beslutar hur frågan ska hanteras, 

vilket skulle kunna leda till en viss förvirring hos klimatanpassningssamordnarna. Det framgick 

dock under intervjuerna att informanternas arbete med klimatanpassning har blivit tydligare 

genom att uppdraget utökats med att ta fram regionala handlingsplaner. Den otydlighet som 

fanns från början kan mycket väl vara grundat i att klimatanpassningsarbetet hade ett bottom-

up perspektiv, vilket antydde att det var kommunernas eget ansvar att ta reda på hur de skulle 

arbeta med frågorna. Att gå mot ett mer top-down perspektiv kanske skulle vara att föredra när 

det gäller klimatanpassningsfrågor, då det antagligen skulle resultera i tydligare mål och 

riktning för arbetet, precis som det visats i tidigare forskning. 

 

Den generella bilden som informanterna gav gällande den nationella styrningen är snarlik den 

som återfinns i tidigare forskning av bland annat Nilsson m.fl. (2012) och Glaas (2013). Nilsson 

m.fl (2012) hävdar i sin studie att länsstyrelsens klimatanpassningsarbete har förtydligats och 

att länsstyrelsen fått en mer aktiv roll, medan Glaas (2013) menar att den nationella styrningen 

fortfarande är för svag. Precis som i Nilssons m.fl. (2012) studie så håller informanterna med 

om att sedan uppdraget tilldelades länsstyrelserna så har det kommit tydligare instruktioner från 

regeringen om vad de ska utföra i sitt uppdrag, dock menar informanterna att information om 

hur de faktiskt ska gå tillväga, eller vilka åtgärder som bör prioriteras saknas. Avsaknaden av 

tydliga direktiv skulle kunna innebära, trots det nationella nätverket, att det blir upp till den 

enskilda länsstyrelsen att tolka uppdraget och arbeta därefter. Det är inte nödvändigtvis något 

negativt att uppdraget anpassas efter varje region, men det kan säkerligen uppstå 

komplikationer och frågetecken för klimatanpassningssamordnarna att värdera om uppdragets 

mål har uppnåtts. 

Enligt Glaas och Juhola (2013) så har Finland, till skillnad från Sverige, en nationell myndighet 

som bär huvudansvaret för klimatanpassningsarbetet samt att man har tydligare nationella mål. 

En av våra informanter påpekade att “naturvård har Naturvårdsverket, kulturmiljö har 

Riksantikvarieämbetet och beredskap har MSB, vi har inget sådant” och även andra 

informanter uttryckte ett önskemål om att ha någon central myndighet som samordnar arbetet 

och tar upp deras frågor på nationell nivå. En central myndighet skulle antagligen få 

huvudansvaret för frågorna om man går mer mot top-down styrning när det gäller 

klimatanpassningsfrågor. Det skulle säkerligen även leda till tydligare styrning och riktlinjer, 

men man skulle även kunna tänka sig att länsstyrelsernas frihet, att själv bestämma vilka frågor 

som är viktiga, skulle kunna minskas. Flera informanter uttrycker även ett missnöje med andra 

statliga myndigheters uppdrag och den ansvarsfördelning som råder gällande 

klimatanpassningsfrågor. Exempelvis att de snarare har ett uppdrag där de ska vara 

vinstdrivande än en hjälpande hand för länsstyrelsen, SMHI är ett exempel på detta. Man vill 

alltså från länsstyrelsens sida att andra statliga myndigheter ska få en mer drivande roll när det 

gäller klimatanpassningsfrågor. Utifrån intervjuerna så tror vi att detta är något man från 

nationellt håll bör diskutera. En bredare ansvarsfördelning kanske skulle kunna gynna 

klimatanpassningsarbetet då flera olika verksamhetsområden kan mötas.   
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8.2.2 Utmaningen kring kommunernas kunskapsbrist 

Ett annat område som kan ses som en utmaning för arbetet med klimatanpassning är kunskap. 

Både våra informanter själva och de kommunala tjänstemän som de har kontakt med uttrycker 

att det kan vara svårt att förmedla den kunskap som de innehar till dem som i slutändan tar de 

faktiska besluten.  Detta skulle kunna bero på att frågan är relativt ny och ännu inte integrerad 

i den kommunala verksamheten. Konsekvenserna av detta blir således att det kommunala 

klimatanpassningsarbetet blir lidande. Detta får även konsekvenser för länsstyrelsens 

klimatanpassningsarbete då de behöver lägga mer resurser på kunskapsspridning än att ta fram 

konkreta åtgärdsförslag. Vidare poängterar tidigare forskning av både Nilsson m.fl.(2010) och 

Westerhoff m.fl. (2011) att det är av stor vikt att kunna förmedla erfarenheter och kunskap 

mellan olika yrkesroller. Detta på grund av att det är viktigt för alla som är inblandade i 

klimatanpassningsarbetet att få ta del av och delge de praktiska kunskaper som man inhämtat, 

och på så vis sprida denna kunskap. Det framkom även under intervjuerna att man har flera 

olika klimatscenarion att utgå från, men det finn en stor osäkerhet i dessa och därför kan man 

inte exakt veta hur framtiden kommer att se ut. Denna osäkerhet kan påverka 

klimatanpassningsarbetet genom de svårigheter som uppstår när man måste komma med 

åtgärdsförslag baserade på framtidsmodeller. Om man kopplar detta till det kommunala 

beslutsfattandet så kan det innebära att det är svårt att motivera att satsa en större summa pengar 

på förebyggande åtgärder, som rent hypotetiskt kanske inte inträffar. För att underlätta 

klimatanpassningsarbetet, framförallt på kommunal nivå, är det viktigt att fortsätta med 

kunskapsspridning och dela med sig av de erfarenheter som man skaffar sig.  

8.2.3 Bristande resurser 

När det gäller ekonomiska resurser råder det delade meningar kring om det kan ses som en 

utmaning för klimatanpassningsarbetet på länsstyrelserna, då de flesta är nöjda med sin 

tilldelning. Om man kopplar de ekonomiska resurserna till den vaga styrningen så kan man 

tänka sig att deras frihet att själv bestämma var pengarna ska läggas kan påverka 

klimatanpassningsarbetet generellt i Sverige. Det vill säga, att länsstyrelserna prioriterar det 

som de själva anser vara viktigt, vilket skulle kunna innebära att man missar sådant som man 

på exempelvis nationell nivå anser vara viktigt.  

Informanter poängterade dock att ekonomiska resurser kan vara en utmaning om man ser till 

den kommunala nivån. Hos kommunerna har man ofta en begränsad budget att hålla sig till, 

vilket bidrar till att man måste bortprioritera vissa frågor. Storbjörk (2006) har även i en tidigare 

studie betonat att begränsade resurser avsedda för klimatanpassningsarbete på olika nivåer ofta 

kan ses som en utmaning. Bland annat nämner Storbjörk (2006) att summan som tilldelas 

klimatanpassningsarbete avgör hur omfattande åtgärder och arbete som man kan åstadkomma. 

Utifrån intervjuerna har vi uppfattat det som att nästa steg i klimatanpassningsarbetet är att få 

till mer konkreta åtgärder och för detta krävs det att man på något sätt ger kommunerna chansen 

att faktiskt utföra olika förebyggande åtgärder. Någon som skulle kunna underlätta den 

ekonomiska utmaningen hos kommunerna är att man på något sätt skapar en fond eller liknande 

som kommunerna kan söka pengar för klimatanpassningsåtgärder, detta är även något som 

informanterna påpekar som en bra lösning. En annan orsak till varför kommuner inte prioriterar 

klimatanpassningsfrågor rent ekonomisk kan ha att göra med att man tänker mer kortsiktigt 

istället för långsiktigt, detta är även något som Nilsson m.fl. (2012) diskuterar i sin studie. 

Mandatperioderna om fyra år nämns av flera informanter som något som kan påverka detta. 

Det kan finnas en viss problematik kring detta då klimatanpassningsfrågor sträcker sig över en 

betydligt längre period, vilket således kräver att man tar beslut som säkerligen överskrider flera 
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mandatperioder. Därför kan klimatanpassning bli en fråga som man inte går till val på för att 

det är svårt att mäta effekterna eller se resultat efter endast en mandatperiod. Det kan även vara 

så att man tar beslut om att inte utföra dessa långsiktiga beslut för att man efter en mandatperiod 

inte vet om nästa styre kommer att prioritera frågorna på samma sätt. Om man sedan ser till hur 

detta påverkar länsstyrelsens arbete så finns det en risk att om kommunerna inte har de resurser 

som behövs för att ta fram eget material, så skapar detta mer jobb hos länsstyrelsen. Om 

kommuner skulle få möjligheten att själva kunna söka pengar skulle säkerligen kommunerna 

bli mer benägna att utföra klimatanpassningsrelaterade åtgärder, vilket i sin tur underlättar 

länsstyrelsens arbete. De skulle då kunna prioritera andra kommuner som behöver mer stöd 

eller kunskap kring dessa frågor, detta är något som informanter lyfter fram i intervjuerna.  

En annan resurs som flera informanter nämner som en utmaning är tid, det vill säga den tid som 

man kan lägga på klimatanpassning. I figur 3 ser man att det är sex deltidstjänster och åtta 

heltidstjänster för klimatanpassningssamordning. Dessa tjänster varierar från deltid, till att man 

har upp till tre tjänster. Uppfattningen om detta är en ekonomisk fråga eller inte är tvådelad. En 

del av informanterna ser detta som en ekonomisk fråga, att det helt enkelt krävs mer ekonomiska 

resurser för att möjliggöra att öka den tid som går till klimatanpassning. Medan en annan del 

av informanterna ser det mer som en planeringsfråga, att man behöver bli bättre på att planera 

den tid som läggs på klimatanpassning. Vare sig det är en ekonomisk utmaning eller en 

planeringsutmaning så råder det konsensus kring att det behövs mer tid till 

klimatanpassningsarbete. Hur man på bästa sätt löser tidsproblematiken är nog olika från 

länsstyrelse till länsstyrelse, men utifrån intervjuerna kan man dra slutsatser att det nog är bra 

om man från nationellt håll ser till att varje länsstyrelse har minst en heltidstjänst för 

klimatanpassningsfrågor.  

9. Sammanfattande slutsatser  
 

Vilka är förutsättningarna för länsstyrelsens klimatanpassningsarbete? 
Det som framkom i denna studie var att det finns en otydlighet i uppdraget, man vet inte från 

länsstyrelsens sida vad som förväntas av dem. Detta kan ha initialt fått negativa konsekvenser 

för arbetet, då många informanter upplevt själva uppstarten av uppdraget som långsam. När det 

gäller resurstilldelning är man relativt nöjd med den tilldelning man får, dock framkom det att 

man vill ha mer tid till att arbeta med uppdraget, vilket i säg skulle kunna ses som en ekonomisk 

fråga. Det har även uppdagats att man i framtiden troligtvis kommer att vara i behov av större 

anslag, då Sverige inte i nuläget inte drabbats lika hårt som andra länder. Det framkom även att 

enhetsplacering får en betydelse av hur man hanterar klimatanpassningsfrågan. Många av de 

exempel som togs upp under intervjuerna vad kopplade till planfrågor, detta tyder på att frågan 

anpassas efter var tjänsten är placerad då mer än hälften av samordnarna sitter på en 

samhällsplaneringsinriktad enhet. De regionala och det nationella nätverket är en förutsättning 

för länsstyrelsens uppdrag. Dessa nätverk har skapats som ett svar på den bristande nationella 

styrningen och således löst problemet kring det till viss grad.  

 

Vilka är utmaningarna för länsstyrelsens klimatanpassningsarbete? 

Den utmaningen som flest informanter framställer som störst är bristen på nationell styrning.  

Utifrån studien så framgår det även att det finns en utmaning i hur man aktualiserar frågan till 

andra enheter på respektive länsstyrelse men även hur man samarbetar med andra statliga 

myndigheter samt de egna kommunerna. Informanterna är överens om att det finns ett behov 

av att fortsätta kunskapsinhämtningen. Ifrån intervjuerna framkommer det att informanterna 
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tycker att det avsätts lite pengar för klimatanpassningsåtgärder i jämförelse med andra länder, 

men man är i dagsläget nöjd med sin tilldelning. Vidare ser informanterna en utmaning när det 

gäller att hitta kontaktpersoner på kommunerna, då de sällan har någon tjänst som ansvarar för 

klimatanpassningsfrågor. Många av informanterna uttrycker en ovisshet om uppdragets 

framtid, då uppdraget i nuläget sträcker sig fram till 2015. Detta kan påverka vilken grad 

länsstyrelserna väljer att satsa på dessa frågor, exempelvis kanske man inte fattar beslut om att 

tillsätta fler tjänster om framtiden är oviss.  

 

Vad skulle kunna underlätta klimatanpassningsarbetet? 

Det som skulle underlätta mest enligt informanterna skulle vara att en central myndighet får i 

uppdrag att ha huvudansvaret för klimatanpassningsarbetet och kan då ge tydligare riktlinjer 

och direktiv om hur man ska arbeta med frågan och vad man ska fokusera på. Vidare så skulle 

samarbetet med andra statliga myndigheter kunna förbättras, då det i vissa fall sker på 

konsultbasis. Informanterna menar att det finns ett behov av att få mer tid till att arbeta med 

klimatanpassningsarbetet för att nå önskat resultat. Vidare så visar studien att informanterna 

tror att det skulle underlätta för genomförandet av klimatanpassningsrelaterade åtgärder om det 

fanns möjlighet för kommunerna att ansöka om medel för detta. 

 

Nedan följer några policyråd som baseras på vad som kom fram i denna studie: 

 En bredare ansvarsfördelning är något som bör diskuteras från nationell nivå. 

 Tydliga mål och riktlinjer bör sättas upp för uppdraget för att få bort otydligheten.  

 Från nationellt håll bör man tydliggöra hur man tänkt att det regionala 

klimatanpassningsarbetet ska fortskrida efter 2015. 

 Ekonomiska resurser bör ges i den omfattningen att man på varje länsstyrelse kan ha 

minst en heltidstjänst.  

 För ett bredare perspektiv när det gäller klimatanpassning bör länsstyrelserna sträva 

efter att aktualisera frågan i andra enheter.  
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Bilaga 1 

Introduktionsmail  
 

 

Hej klimatanpassningssamordnare! 

 

Vi är två studenter som studerar miljövetenskap vid Linköpings universitet. Just nu skriver vi 

på vårt examensarbete som ska handla om länsstyrelsernas arbete med klimatanpassning. 

Framförallt så vill vi fokusera på att undersöka länsstyrelsernas förutsättningar för sitt 

klimatanpassningsarbete, vilka barriärer och drivkrafter som respektive länsstyrelse möter i sitt 

arbete samt vilka resurser man har tillgång till. 

 

Idén är att göra en telefonintervju på cirka 20-30 minuter med var och en av er 

klimatanpassningssamordnare. Sedan ska detta sammanställas och analyseras, för att sedan 

mynna ut i en uppsats (som ska vara klar i slutet av april). Självklart kommer ni få ta del av 

slutprodukten! 

 

Studien är helt frivillig och man kan när som helst under intervjun avbryta samtalet. Tanken är 

att vi ska göra en inspelning av samtalet som sedan transkriberas, självklart är även detta 

frivilligt, och om ni inte vill bli inspelade så får detta lösas genom att vi istället tar anteckningar 

under intervjun. I uppsatsen kommer vi att avidentifiera alla deltagare, man ska inte på något 

sätt kunna identifiera vem som sagt vad. 

 

Vi är medvetna om att en liknande studie utförs parallellt med vår och vi för en dialog med dem 

för att minimera risken för repetition i frågematerialet. Vi förstår att ni redan har fullt upp med 

att slutföra de regionala handlingsplanerna, men vi hoppas trots detta att så många av er som 

möjligt kan avsätta 20-30 minuter av er tid för att hjälpa oss med denna studie. 

 

Om några dagar tänkte vi ta kontakt mer er via telefon, i detta samtal kan ni ställa frågor kring 

studien eller intervjuns upplägg. Vi hoppas även på att kunna boka in intervjuer under detta 

samtal. Vecka 12 och 13 skulle passa väldigt bra för oss att göra intervjuer, dock är vi öppna 

och flexibla för era önskemål. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Andreas Bakke & Alexander Brobäck Nyrén 
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Bilaga 2 

Intervjuer 

Nedan finns en lista över samtliga deltagande informanter och datum för då intervjuerna 

genomfördes. 

 Informant 1     [2014-03-17] 

 Informant 2     [2014-03 18] 

 Informant 3     [2014-03-18] 

 Informant 4     [2014-03-19] 

 Informant 5     [2014-03-19] 

 Informant 6    [2014-03-19] 

 Informant 7     [2014-03-20] 

 Informant 8     [2014-03-21] 

 Informant 9     [2014-03-25] 

 Informant 10    [2014-03-25] 

 Informant 11     [2014-03-25] 

 Informant 12     [2014-03-26] 

 Informant 13     [2014-03-26] 

 Informant 14     [2014-03-27] 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

 

1. Vilken enhet arbetar du på? Arbetar du heltid/deltid med klimatanpassningssamordning? Hur 

länge har du haft den tjänsten? 

 

 

2. Tror du att ditt arbete som klimatanpassningssamordnare påverkas eller präglas av den 

avdelning du arbetar på? 

 - På vilket sätt? Kan du ge exempel? 

 

 

3. Hur väl tycker du samarbetet med klimatanpassningsfrågor fungerar mellan olika nivåer? 

 - Inom er länsstyrelse? - vertikalt / horisontellt  

- Hur ser samarbetet ut mellan olika länsstyrelser? 

 -Med kommunerna? 

  * Hur skulle man kunna underlätta samarbetet med kommunerna? 

- Med statliga myndigheter? 

* Hur skulle man kunna stärka samarbetet med statliga 

myndigheter? 

 

 

4. Vad anser du vara de största utmaningarna för ditt arbete med klimatanpassningssamordning? 

 - Brist på lagstiftning / nationell styrning 

- Ekonomiska resurser -Om du skulle få ökade resurser, hur skulle du då 

disponera dem? 

 - Kunskap 

 

5. Vad skulle kunna underlätta ditt arbete? Kan du ge exempel?  

 

 

6. Du har arbetat X-antal år som klimatanpassningssamordnare, har du sett någon förändring i 

hur man arbetar med dessa frågor under din tid som klimatanpassningssamordnare?  

 

 

7. Finns det något som du skulle vilja tillägga så här i efterhand om det vi pratat om? Är det 

något som du tycker att jag har missat att frågat om och skulle vara bra för att öka vår förståelse 

för länsstyrelsens klimatanpassningsarbete? 

 

 

 

  



35 
 

Bilaga 4 

Lista över enheter 
Miljövårdsenheten 

Miljöanalys 

Enheten för vatten  

Samhälle och kulturmiljö 

Kultur- och samhällsbyggnadsenheten 

Avdelning för samhällsutveckling 

Samhällsplaneringsenheten 

Samhällsutvecklingsenheten.  

Samhällsbyggnadsenheten 

Samhällsbyggnadsenheten  

Samhällsbyggnadsenheten 

Samhällsbyggnadsenheten 

Samhällsplanering 

Samhällsplanering  

Samhällsenheten 

Utvecklingsenheten  

Samhällsutveckling och samhällsskydd 

Beredskapsfunktionen  

Samhällsskydd och beredskap  

Enheten för skydd och säkerhet  

Social hållbarhet och samhällsskydd 


