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1. Inledning 
Enligt en överväldigande majoritet av världens forskare står världen, på grund av 

mänsklighetens hantering av miljö och naturresurser, inför kommande klimatförändringar 

(IPCC, 2014). Bakomliggande faktorer är många och utsläpp av växthusgasen koldioxid 

(CO2) är en av de mest betydande. Förändringarna påverkar naturens komplexa system som 

bland annat reglerar insläppsbalansen av solstrålning, som spelar stor roll för den globala 

temperaturen (SMHI, 2015a). Omställningar i den globala temperaturen leder till ökade 

havsnivåer och extremare väder. Områden med hög nederbörd kan få mer nederbörd och torra 

områden kan bli torrare. Där det är varmt kan det bli varmare och där det är kallt kan det bli 

kallare. Förändringarna skapar således nya levnadsvillkor för jordens många organismer, som 

ofta får det svårare att fortleva (Kjellström et al., 2014). 

Klimatförändringarna påverkar jorden på många sätt. Flera av dem med direkt effekt på 

mänskliga samhällen. Kjellström et al. (2014) förklarar hur extrema temperaturer kan skapa 

skördebortfall och bidra till sjukdomsspridning medan extrema havsnivåer kan medföra 

sanitära problem och brist på vatten. Problemen kan även vara direkt sammanlänkade och de 

ovan är bara ett urval av väldigt många. Andra exempel på vad som förväntas påverkas är 

ekosystem, biodiversitet, energi- och vattenförsörjning (Commission of the European 

Communities, 2009). Det kan även påpekas att effekterna är olika i olika delar av världen, 

beroende bland annat på geografiska och ekonomiska förutsättningar. 

För att möta kommande problem tillämpar flera länder klimatanpassning. Vilket inte ska 

blandas ihop med utsläppsminskningar. FNs klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate 

Change (2014) (IPCC) framhåller att klimatanpassning handlar om att ändra samhället och 

hantera kommande klimatförändringar genom att dämpa effekter, undvika skador, eller 

utnyttja möjligheter, medan utsläppsminskningar just handlar om att minska utsläpp av 

växthusgaser för att således minska klimatförändringarna. Vidare nämns flera exempel på 

klimatanpassning och några är: Stadsplanering – där val av platser för anläggning av 

byggnader har ökade havsnivåer i åtanke; Effektiva klimatanläggningar i byggnader inom 

vården – där personers känslighet mot temperaturförändringar är i åtanke; Val av grödor – där 

skördebortfall på grund av klimatförändringar som extrema temperaturer eller nederbörd är 

medräknat (IPCC, 2014). Det finns även mer gränsöverskridande exempel som införandet av 

reglerande fiskelagar i de europeiska vattnen (Coveny, 2013). 

Klimatanpassning skiljer sig från andra miljöfrågor eftersom det ofta är ett problem som 

behöver lösas och identifieras på lokal (ex. kommuner) eller regional (ex. länsstyrelser) nivå, 

medan styrningen av anpassningen sker på nationell eller internationell nivå samtidigt som 

orsaken till effekten ofta beror på globala förändringar (Larsen et al., 2012; Mimura et al., 

2014). Juhola, Haanpää och Peltonen (2012) poängterar att styrning från de lägre nivåerna i 

de politiska systemen ofta saknar resurser att hantera anpassning, samtidigt som de 

övergripande delarna av systemet kan sakna kunskaper om behovet på de lägre nivåerna. 

Vidare förklarar Larsen et al. (2012) att klimatanpassning är en relativt ny fråga och att det 

därför finns begränsad kunskap om bästa sättet att hantera den. 
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Styrning av anpassning sker vanligtvis enligt en av de två modellerna top-down eller bottom-

up (Mimura et al., 2014). top-down avser styrning som likt namnet sker uppifrån och ner i 

systemet, medan bottom-up sker lägre ner i beslutshierarkin och agerar horisontellt och uppåt 

(Fisher och Miller, 2007). Exempel är att vissa länder styr sin anpassning med en tydlig 

nationell plan, top-down. Medan andra länder låter styrningen ske på mer regional och lokal 

nivå, bottom-up. Forskning anger att dessa olika styrsystem för klimatanpassning har olika 

för- och nackdelar. Exempel är att när det finns en nationell eller internationell plan för 

styrning, behöver det nödvändigtvis inte finnas stöd på de lokala eller regionala nivåerna 

(Glaas och Juhola, 2013; Juhola, Haanpää och Peltonen, 2012). Sedan utgivandet av 

Commission of the European Communities (2009) White paper, går medlemsländer nu mer 

och mer mot toppstyrd klimatanpassning. 

Denna studie avser att genom litteraturstudie av aktuell forskning, och dokumentstudie av 

relaterade policydokument, belysa olika tillvägagångssätt för hantering av klimatanpassning. 

Studien belyser för- och nackdelar med metoderna top-down respektive bottom-up i 

styrningen av samhällets klimatanpassning. I fokus är länderna Sverige, finland och Holland, 

dels på grund av att de sköter anpassningen olika (Biesbroek et al., 2010), dels på grund av att 

deras administrativa system är relativt lika (Smas et al., 2012).  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera olika system för att styra och implementera nationell 

klimatanpassning. Detta för att skapa bättre kunskap om problem och möjligheter i olika 

tillvägagångsätt för att sköta nationell klimatanpassning. Denna studie är unik på det sätt att 

det enligt vår vetskap inte har gjorts någon liknande som jämför styrningsformerna av 

klimatanpassning på detta vis. Genom litteraturstudie av tidigare forskning, samt analys av 

policydokument kopplade till området, uppnås syftet genom användandet av ett eget ramverk 

utvecklat med Environmental Governance-teorin (Lemos och Argawal, 2006) och 

klimatanpassning i åtanke. Länderna Sverige, Finland och Holland är specifika fokusländer 

för att de i förhållande till andra tidigt startat med klimatanpassning samt att de använder olika 

styrsystem, med avseende klimatanpassning, vilket gör att effektivitet och skillnader lättare 

kan urskiljas (Biesbroek et al., 2010).  

1.2 Fokusfrågor 

 Hur har länderna byggt upp sin styrning av klimatanpassning? 

 Vad kännetecknar ländernas specifika styrformer och vad finns för barriärer och 

möjligheter i hur dessa styr implementeringen av klimatanpassning? 

2.      Bakgrund 
  De betydande bakgrundsfaktorerna till denna studie förklaras i detta kapitel. 

Klimatförändringarna påverkar och kommer påverka oss och således klimatanpassningen. 

Inledningsvis förklaras kort klimatförändringar och samhällets anpassning vad det är och 

varför det är komplext. Slutligen redogörs för styrningen av klimatanpassning, vilka som är 
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olika aktörer, vad det finns för olika styrformer och vad svårigheterna med dessa kan vara. 

Information i detta bakgrundskapitel används i skissandet av ett teoretiskt ramverk. 

2.1 Klimatförändringarna 

Det finns flera faktorer som spelar in för vad som reglerar jordens medeltemperatur. SMHI 

(2015a) anger hur mängden strålning från solen och dess samvarians med andra faktorer är 

den mest framstående. Solens strålningseffekt varierar bland annat av topografins påverkan på 

cirkulationen i atmosfären och haven. Viss del av strålningen absorberas av jordytan medan 

övrigt reflekteras som utgående strålning. Naturliga förändringar i systemet leder till 

variationer av jordens klimat, dessa sker dock vanligtvis över mycket lång tid. Men balansen 

kan störas av faktorer som exempelvis antropogena påverkan (mänsklig påverkan) där utsläpp 

av växthusgaser, är av stor betydelse (SMHI, 2015a). 

IPCC (2013) presenterar om hur den antropogena påverkan förändrar klimatet. Exempel är att 

den globala medeltemperaturen redan ökat i genomsnitt med 0.85 grader Celsius, mellan åren 

1880 och 2012. Det förklaras också att man sedan 1950-talet observerat att det blivit färre 

kalla dygn medan varma dygn blir mer frekventa. Mellan åren 1901 till 2010 har en global 

ökning av havsnivåerna observerats till i genomsnitt 1.7 mm årligen, vilket innebär att haven 

sedan mitten av 1900-talet blivit högre än de varit på tvåtusen år. IPCC (2013) förklarar 

vidare att det observerats minskningar av is i Arktis och Grönland, men även på glaciärer över 

hela jorden. Som exempel är att de arktiska isarnas minskning troligen ökat från 30 gigaton 

årligen under perioden 1992-2001 till 147 gigaton årligen under perioden 2002-2011. Därför 

är det inte förvånande att det är väldigt troligt att en mycket betydande ökning av den arktiska 

medeltemperaturen skett sedan mitten av 1900-talet (IPCC, 2013). Detta är bara några 

exempel av många klimatförändringar kopplade till antropogena utsläpp av växthusgaser och i 

framtiden är bland annat fortsatt ökade havsnivåer och extremare väder väntade (IPCC, 2013). 

2.2 Klimatanpassning 

Även om de mest nödvändiga utsläppen stoppas så kan inte klimatförändringarna helt 

förhindras (IPCC, 2007). Samhället behöver därför anpassa sig inför kommande förändringar 

vilket innebär att förutspå potentiella risker kopplade till det växlande klimatet. Detta för att 

utföra förberedande åtgärder och minimera skador på naturliga och mänskliga system, samt ta 

tillvara eventuella möjligheter (IPCC, 2007; EC, 2013). Klimatanpassning handlar därför till 

stor del om förmågan att anpassa sig till en förändring samt att kunna skydda sig mot negativa 

konsekvenser. Det är viktigt att åter påpeka att klimatanpassning inte handlar om 

utsläppsminskning. Utsläppsminskningar handlar om att hitta och ta fram åtgärder för att 

minska klimatförändringarna, medan klimatanpassning handlar om att anpassa samhället mot 

kommande klimatförändringar (IPCC, 2014). 

Beroende på samhällsstrukturer, geografiska lokaliseringar och ekonomiska förutsättningar 

kommer klimatförändringar påverka olika länder och regioner på olika sätt. Det är komplexa 

frågor och avvägningar måste göras från fall till fall. Det går exempelvis att också diskutera 

klimatanpassning ur genusperspektiv. Cannon (2002) förklarar hur Bangladesh är ett land som 

årligen har stora översvämningar och hur kvinnorna i landet får lida extra mycket. Detta beror 
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dels på att kvinnorna ofta är fattigare än männen och att sociala konstruktioner gör det svårt 

för kvinnorna att söka skydd vid behov. Mer extrema väder är väntade och det går alltså att 

anta frekventare och kraftigare översvämningar i Bangladesh. Därför måste genusfrågan få 

stor plats i landets klimatanpassning.  

I Sverige kommer största delen av landet påverkas av kommande klimatförändringar 

(Regeringskansliet, 2013.) Den största skillnaden kommer att märkas under vinterhalvåret då 

vintrarna kommer att bli kortare och mildare. Somrarna kommer istället att bli varmare med 

intensiva värmeböljor och extrem nederbörd. Klimatförändringarna kommer i sin tur att 

medföra stora risker med översvämmande floder och insjöar. Även ras, skred samt erosion 

förväntas öka i takt med det föränderliga klimatet. Den biologiska mångfalden kommer också 

att drabbas (Regeringskansliet, 2013). 

Det största problemet som Finland står inför gällande klimatförändringar är den stigande 

temperaturen i världen. I landet förväntas temperaturen att stiga med 2.4 grader innan 2040. 

Då det redan är ett så pass varierande klimat mellan årstiderna ställer en ökning med 2,4 

grader till stora problem (Rattinen et al., 2013). Det handlar, likt Sverige, om att vintern 

kommer bli mildare och kortare medan somrarna kommer få intensiva värmeböljor blandat 

med extrem nederbörd. En konsekvens av nederbörden blir att sjöar, forsar och bäckar inte 

hinner få undan vattnet, vilket resulterar i att översvämningar blir frekventare. Dessa 

klimatförändringar kommer även drabba Finlands biologiska mångfald (Rattinen et al., 2013). 

Holland är väldigt låglänt med ca 24 % markareal under havsnivån vilket innebär helt annan 

klimatanpassning än ett land med mer mark över havsytan (VROM, 2009). Landet kommer, 

precis som Sverige och Finland, drabbas av varmare vintrar och somrar. Skillnaden är att det i 

Holland kommer märkas mer under sommarhalvåret med intensiva värmeböljor men främst 

av extrem nederbörd som kan leda till översvämningar. Precis som för Sverige och Finland 

kommer även Hollands biologiska mångfald att påverkas negativt (Ministry of Infrastructure 

and the Environment, 2013). 

2.3 Styrning och styrningsproblematik 

Vanligtvis delas aktörer i implementering av klimatanpassning upp i fyra kategorier: 

Internationell, nationell, regional och lokal (Klimatanpassningsportalen, 2015a; EC, 2015). 

Där det på internationella planet är EU och FN som är aktörerna (båda med tillhörande 

underorganisationer). EU (EC, 2015) har tillsammans med flera av sina medlemsländer infört 

klimatanpassningsstrategier i syfte att möta kommande klimatförändringar. Förutom åtgärder 

för att förhindra de faktiska förändringarna har EU släppt ett Green paper (EC, 2007) som 

presenterade problem, idéer och åtgärder föreslagna för unionen. Två år senare släpptes ett 

White paper (EC, 2009) för att fortsätta diskussionerna kring klimatanpassning för berörda 

EU-länder för att se till att ansvar och anpassning fortsätter. White paper bygger på Green 

paper och skapar ett ramverk för hur EU avser minska sin sårbarhet mot kommande 

klimatförändringar (EC, 2009). Med följande citat förklaras varför även stöd till anpassning 

behöver ske på EU-nivå: 
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”Due to the regional variability and severity of climate impact most adaptation measures 

will be taken at national, regional or local level. However these measures can be 

supported and strengthened by an integrated and coordinated approach at EU level.” – 

(EC, 2009). 

Vidare förklaras (EC, 2009) att koordinerade samarbeten över nationsgränser kan behövas, 

samt att medlemsländerna ska införa nationella eller regionala anpassningsplaner. Från FN:s 

sida är fokus att hjälpa utvecklingsländer att hantera klimatanpassning 

(Klimatanpassningsportalen, 2015a). Den mellanstatliga organisationen IPCC har tre 

arbetsgrupper varav en (Arbetsgrupp II) har i syfte att utvärdera den klimatrelaterade 

forskningen för att förse medlemsländerna med information rörande klimatanpassning (IPCC, 

2015). 

Finland och Holland styr klimatanpassningen från en tydlig nationell nivå. Sverige tillhör de 

länder som delegerat mycket ansvar till regional nivå där länsstyrelserna har det övergripande 

ansvaret att samordna klimatanpassning (Regeringskansliet, 2013). Några av de viktigaste 

områdena att uppmärksamma inom klimatanpassningen framhålls: 

”naturvård och miljöskydd, social omvårdnad, kommunikationer, livsmedelskontroll, 

djurskydd och allmänna veterinära frågor, lantbruk, rennäring (i Norrbottens, 

Västerbottens och Jämtlands län), fiske, jämställdhet mellan kvinnor och män, 

kulturmiljö, regional utveckling, hållbar samhällsplanering och boende, civilt försvar, 

krishantering i fredstid och räddningstjänst. ” – (Klimatanpassningsportalen, 2015b). 

Klimatanpassningens komplexitet försvårar hanteringen, styrningen och implementeringen. 

Juhola, Haanpää och Peltonen (2012) anger svårigheter mellan nationell styrning och lokal 

implementering. Larsen et al. (2012) och Mimura et al. (2014) belyser att 

klimatanpassningens gränsöverskridande natur gör den svårhanterligt. 

Juhola, Haanpää och Peltonen (2012) framhåller anpassningskapacitet och att det skapas 

olikheter mellan kommuner på vilka sätt de kan ta till sig kunskap, då några samarbetar 

medan andra inte gör det. Detta gör att det behövs nationella system/strategier för hur 

spridning av information ska ske. Juhola, Haanpää och Peltonen (2012) anger hur olika 

politiska problem kan uppstå när åsiktsmotståndare drar åt olika håll eller när lokala politikers 

hängivenhet är låg. Det är ofta lätt att komma fram till en strategi, men att implementation 

ofta går trögare. Lösningarna kan vara att låta styrningen ske med hjälp av de regionala råd 

där kommunledare är med under framtagandet av klimatanpassningsstrategierna. Detta för att 

genom de kommunala ledarna säkra den senare implementeringen av strategierna. Juhola, 

Haanpää och Peltonen (2012) förklarar också att samarbeten mellan kommuner med små 

resurser eller med andra intressenter kan vara viktigt för att ha möjligheter att möta 

problemen. Det förklaras även att klimatstrategier ofta är finansierade från externa källor samt 

att det inte ingår pengar för implementeringen av projekten. Kommuner med svag ekonomi 

får då problem. 
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2.4 Ländernas politiska och planmässiga system 

För att lättare förstå analysens kontext förklaras kortfattat i detta stycke ländernas politiska 

och planmässiga system. I Sverige har kommunerna enligt tradition ett starkt självstyre, som 

exempel är att den fysiska översiktsplaneringen till största del sker på kommunalnivå (Smas, 

et al., 2012). Det förklaras vidare av Smas et al. (2012) att de svenska regionerna (dit 

länsstyrelserna tillhör) anses istället svaga. Anledningarna till detta är flera och splittring inom 

den regionala styrningen vilket skapar både otydlighet och svaghet gentemot kommunerna är 

en. En andra är att relativt nya utvecklings- och tillväxtprogram är oklara vilket försvagar 

strukturer och arbetssätt. Det finns också en oklarhet i huruvida vissa regionala 

utvecklingsprogram ska vända sig emot kommuner eller uppåt i systemet för att rapportera till 

regeringen. 

Om Finland framhålls av Smas et al. (2012) att den regionala utvecklingen till största del 

behandlas av arbets- och näringsministeriet medan den fysiska planeringen sköts av 

miljöministeriet. Finland har också rikstäckande mål för den regionala utvecklingen som 

finansieras från nationell nivå. Regionerna och kommunerna har således mindre makt i 

Finland än i Sverige. Vidare poängterar Smas et al. (2012) att Holland har ett policyramverk 

för styrning av den nationella rumsliga planeringen, kallat National Policy Strategy for 

Infrastructure and Spatial Planning. De nationella myndigheterna kan även använda sig av 

olika bindande direktiv men det är sällan detta görs. I Holland har regionerna (provinserna) en 

starkare ställning än i Sverige och Finland. Huvudsakligen så har de tre länderna liknande 

administrativa nivåer med styrning från nationell, regional och lokal nivå. Men det finns 

emellertid vissa skillnader var styrning sker och med hur mycket makt.  

2.5 Begreppshantering 

Styrmedel och barriärer är begrepp som är ofta återkommande i denna studie. Därför förklaras 

de här. Av olika anledningar så handlar varken privatpersoner, företag, myndigheter eller 

frivilligorganisationer alltid konsekvent och logiskt för att skydda miljön. Det kan bero på, 

bland annat, ekonomiska vinstintressen eller okunskap. För att påverka människor och 

organisationer till att ändra beteende och livsstil angående miljöfrågor så har olika styrmedel 

införts. För att skapa förändring behöver samhället driva på med styrmedel (Naturvårdverket, 

2015). Det finns olika sorter och dessa brukar delas in i fyra olika kategorier. Dessa fyra är: 

administrativa styrmedel, ekonomiska styrmedel, informativa styrmedel samt forskning och 

utveckling. De administrativa styrmedlen är ofta i grund för att skapa möjligheter att använda 

andra styrmedel. Exempel på detta är att en lagstiftning kan skapa ekonomiska styrmedel som 

exempelvis olika bidrags- eller avgiftssystem. Dessa två typer kallas också för hårda 

styrmedel. Informativa styrmedel används för att skapa acceptans vid exempelvis införandet 

av något utav de övriga styrmedlen och denna typ brukar även kallas för mjuka styrmedel 

(Naturvårdsverket, 2012). Begreppet barriärer är också återkommande i denna studie och 

avser här hinder eller betydande motstånd i politisk styrning och implementering av beslut. 
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3.      Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt behandlas den teori som används i denna studie. Den ger ett ramverk för att 

förstå klimatanpassningens uppbyggnad, processer och de aktörer som ska vara i åtanke för 

att urskilja relevant information i litteraturanalysen. Först presenteras en förenkling av 

Environmental Governance, som är en vanligt förekommande teori i miljöpolitisk forskning 

(Lemos och Argawal, 2006), och med hjälp av den anger vi vilka faktorer som går att belysa, 

samt ger ett exempel på forskning som utnyttjar teorin. Det är viktigt att poängtera att 

Environmental Governance endast är ett stöd till vår studies ramverk och därför behövs ingen 

omfattande beskrivning av teorin. Därpå redogör vi för styrningsbegreppen top-down och 

bottom-up, och deras funktioner i klimatanpassningen. Slutligen presenteras ett teoretiskt 

ramverk skapat utifrån detta kapitel och det tidigare bakgrundskapitlet. Ramverket är 

betydelsefullt för att säkerställa studiens reliabilitet och validitet i den senare 

litteraturbearbetningen. 

3.1 Allmänt om Environmental Governance 

Vi har valt Environmental Governance som teori i avsikt att lättare kartlägga viktiga faktorer 

som styrformer, problem/möjligheter och aktörer inom klimatanpassningsarbetet. För att 

tydliggöra Environmental Governance behöver ett ofta använd begrepp förklaras. Governance 

avser huvudsakligen de sociala metoder och aktiviteter som utgör styrningsprocesserna, i 

exempelvis företag, familj eller stat (Bevir, 2012). Begreppet kan användas i många olika 

sammanhang och med många olika syften. I denna studie utgör Environmental Governance 

det ramverk vi har som huvudsaklig utgångspunkt. Lemos och Argawal (2006) förklarar att 

Environmental Governance utgör styrningsprocesserna i politiskt miljörelaterade beslut. 

Begreppen används alltså för att påverka miljörelaterad politik. Aktörer som är aktuella kan 

delas upp i fyra fraktioner som påverkar eller påverkas: Internationellt, nationellt, regionalt 

och lokalt. Exempel på där Environmental Governance sker är i internationell och nationell: 

miljöpolitik, relationer, beslutsstrukturer, styrmedel och utfall. Processer som alla är kopplade 

till miljöpolitiska beslut eller åtgärder (Lemos och Argawal, 2006). 

Detta kan alltså sammanfattas med att Environmental Governance är de processerna bakom 

beslut, kontroll och förvaltning av miljörelaterad politik. När Environmental Governance 

diskuteras betyder det alltså att miljöpolitiken, eller miljörelaterade besluts bakomliggande 

funktioner undersöks. Då det hör till miljöfrågornas natur att de är gränsöverskridande är det 

därför viktigt att ha detta i åtanke vid undersökningar av dessa. Frågorna sträcker sig över 

flera områden och innefattar ofta många olika aktörer. Klimatanpassning är inget undantag, 

där möts problem av olika aktörer med olika verktyg, och i olika länder med olika 

styrningssystem. Då denna studie avser att undersöka klimatanpassningens bakomliggande 

processer handlar det alltså om Environmental Governance. 

Detta arbete om klimatanpassning har en specifik inriktning mot Europeisk styrning, men 

Kettls (2002) ger ett belysande exempel på utvecklingen av miljöfrågans hantering i USA, 

vilket kan fungera bra för att skapa klarhet i vad man tittar på med hjälp av Environmental 

Governance. Det förklaras vilka som är relevanta aktörer, hur något styrs och vad som är 

möjligheter/problem. När USAs Environmental Protection Agency (EPA) skapades för att 
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minska miljöproblemen, uppstod motstånd från företag som menade att de ökade kostnaderna 

skulle innebära färre jobb. Miljöpolitiken polariserades och år 1995 kallade Republikanerna 

EPA för ”the Gestapo of government” medan Demokraterna profilerade sig som 

miljökämpar. Med åren lugnade det dock ner sig kring EPA. Det är här tydligt att de politiska 

aktörerna, och de som påverkar dem, är av stor vikt. Andra exempel på aktörer är folket, 

företagare, myndigheter och miljörättsorganisationen. Kettl (2002) poängterar att inte bara 

stora punktutsläpp är identifierade som viktiga, men också ”nonpoint sources” som innebär 

småutsläppen som rör sig inom gränsvärden. Begreppet “många bäckar små” blir viktigt och 

miljöfrågor handlar såldes inte bara om den stora industrin, utan även om privatpersonen som 

exempelvis gödslar sin gräsmatta. Det är i stor variation med olika makt att påverka. Om 

styrmedel påpekar Kettl (2002) att det finns många och att reglerande lagar måste aktörerna 

rätta sig efter. Andra medel är skatter eller handel med utsläppsrätter. Styrmedel förklaras 

även ha olika verkan på olika aktörer. Utsläppsrättshandeln är exempelvis ett styrmedel som 

kan fungera bra på stora aktörer medan den är verkningslös eller svårhanterlig för en liten 

aktör. 

3.2 Styrning av klimatanpassning 

Molander och Henriksson (2014a, b) förklarar hur top-down och bottom-up är begrepp som 

avser arbetsstruktur vid problemlösning där top-down tar an de övergripande problemen för 

att bearbeta dem nedåt medan bottom-up tvärtom börjar med de mest grundläggande 

komponenterna för att på grundnivå skapa dellösningar i syfte att uppnå målet. 

Tillvägagångssätten kombineras ofta och processerna kan ses i flera sammanhang som 

exempelvis psykologisk informationsprocessteori, databehandlingssammanhang vid system- 

och programkonstruktion, men även i implementerings- och styrningsprocessen av beslut i ett 

land. 

Angående styrningsprocesser i ett land så avser top-down de beslut tagna på regeringsnivå för 

att implementeras i nedåtgående led, medan bottom-up sker på lokal politisk nivå för att sedan 

påverka uppåt eller i tvärgående horisontell riktning (Fisher och Miller, 2007). Generellt kan 

top-down således förklaras som det led i vilket ett regeringsbeslut, som exempelvis en lag, 

verkställs. Medan bottom-up startar på nivå där lokala beslutstagare, exempelvis 

kommunalpolitiker, undersöker verksamhetsutövares eller den lokala populationens behov för 

att sedan handla utifrån det. 

Det förklaras av Mimura et al. (2014) att någon av de båda metoderna, eller en kombination 

av de båda, är vanligast förekommande i styrningen av klimatanpassning. Att ingen specifik 

modell används förklaras av komplexiteten av klimatanpassning och dess bakomliggande 

orsaker. Sveriges klimatanpassning förvaltas huvudsakligen från regional nivå, via 

länsstyrelser. Detta kan alltså ses som bottom-up-styrning. Finland och Holland har däremot 

tydliga nationella planer för hur klimatanpassning ska styras, d.v.s. top-down modeller (Glaas 

och Juhola, 2013; Biesbroek et al., 2010). Det ska här åter förtydligas att de tre länders 

klimatanpassning sker i komplexa system och därför inte enbart är top-down eller bottom-up. 

Men att en modell vanligtvis är mest framstående. 
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Huruvida ett land tillhör kategorin top-down eller bottom-up kan anses svår att definiera. 

Speciellt då länder vanligtvis i grunden styrs uppifrån beslutshierarki genom att regering och 

staten har sista ordet om hur något ska styras. Definitionerna i denna studie är att de läder som 

styr sin anpassning med tydliga nationella planer tillhör kategorin top-down medan länder 

som förlagt huvudsakliga ansvaret på länsstyrelser och kommuner tillhör bottom-up. På grund 

av dessa premisser tillhör alltså Finland och Holland top-down medan Sverige är bottom-up. 

Glaas och Juhola (2013) förklarar att länder som beroende på val av modell ställs inför olika 

för- och nackdelar. Exempel ges om hur top-down-styrning tenderar till att få problem med att 

övertyga regionala beslutsfattare om prioritering av mer globala mål som klimatanpassning. 

Juhola, Haanpää och Peltonen (2012) diskuterar att det i vissa finska kommuner uppstår 

problem i klimatanpassningen då tydliga riktlinjer och olika stöd från staten saknas. 

3.3 Teoretiskt Ramverk 

Nedanstående ramverk i Tabell 1 visar olika aktörer och styrningsformer/styrmedel samt de 

problem och möjligheter dessa ställs inför vid implementering och styrning av 

klimatanpassning. Ramverket är skapat med denna studies bakgrund och teoridel i åtanke för 

att lättare, vid litteraturstudien och den senare analysen, på ett strukturerat sätt kunna särskilja 

aktörer, styrformer/styrmedel, problem och möjligheter. Det ska dock klargöras två saker om 

tabellen. För det första: Att flera delar är gränsöverskridande och därför passar in i flera 

kolumner/rader. Här är de inräknade där de för dennas studie har mest relevans. För det andra: 

I raderna Problem och Möjligheter presenteras flera exempel som inte nödvändigtvis går 

under de ovan förklarade styrformerna men att de är betydande för de aktuella aktörerna. 

Detta gäller speciellt för problemen under kolumnen Regional. Ramverket är en av flera delar 

som säkerställer studiens reliabilitet och validitet. 
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Tabell 1. Teoretiskt ramverk för att särskilja samt ge exempel på relevanta klimatanpassningsfunktioner för denna studie. Följande källor har varit av främst 

relevans i utvecklandet av ramverket: Aktörer: (Biesbroek et al., 2010; Klimatanpassningsportalen, 2015a; EC, 2015) Styrformer/styrmedel: (Lemos och 

Argawal, 2006; Fisher och Miller 2007; Biesbroek et al., 2010; Larsen et al., 2012; Mimura et al., 2014; EC, 2015). Problem: (Juhola, Haanpää och 

Peltonen, 2012; Juhola et al., 2012; Glaas och Juhola, 2013). Möjligheter: (Juhola et al., 2012). 

 Internationell Nationell Regional Lokalt Generella 

Aktörer EU; FN Sverige; Finland; Holland Länsstyrelser; 

Ministerier/departement; 

Myndigheter 

Kommuner; Lokala 

intressenter 

Folket; Företag; 

Miljörättsorganisationen 

Styrningsformer 

och styrmedel 

Förordningar; 

Ekonomiska styrmedel; 

Top-Down styrning 

Nationella planer; Lagar, 

Skatter; CO2handelrätter; 

Top-Down styrning 

Regionala planer; Samarbeten 

med kommuner och företag; 

Bottom-Up styrning 

Föreskrifter; 

Informationsspridning; 

Politiska beslut; 

Samarbeten med företag 

Mjuka- och hårda 

styrmedel 

Problem Svårt att se lokala 

perspektiv och att 

säkerhetsställa och 

följa implementering. 

Svårt att se lokala 

perspektiv och att 

säkerhetsställa och följa 

implementering; Svårigheter 

att övertala regionala 

beslutsfattare om att 

prioritera klimatanpassning 

Implementering och 

styrningssvårigheter beroende på 

ekonomiska begränsningar och, 

brister i politisk hängivenhet 

samt kommunikation och 

informationssvårigheter. 

Begränsade resurser likt 

regionala. 

 

Möjligheter Gränsöverskridande 

samarbeten 

Gränsöverskridande 

samarbeten; Resurser inom 

ekonomi och kunskap 

Gränsöverskridande samarbeten; 

Söka ekonomiska stöd; Söka 

informationsstöd; Lättare att 

följa implementeringen 

Bra lokalkännedom; I 

övrigt likt regional. 
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4.      Metod 
I detta avsnitt förklaras och diskuteras den metod som använts för att genomföra studien. 

Först diskuteras val av fokusländer. Följt av val av studiens vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt. Därefter beskrivs var och en av metoderna under en egen rubrik med 

avslutande bearbetning av hur vi har använt oss metoderna. Under rubriken Analys av 

material förklaras utförandet av analysen. Ett avslutande kapitel Metoddiskussion förklarar 

för- och nackdelar med denna studies metod. 

4.1 Val av fokusländer 

Som tidigare förklarat ovan i 2.3 Styrning och styrningsproblematik organiseras styrningen av 

klimatanpassning olika i olika länder. Då denna studies syfte är att undersöka både top-down- 

och bottom-up-styrd klimatanpassning, valdes därför länderna Sverige, Finland och Holland, 

som fokusländer. Detta då vi vet av tidigare forskning (Glaas och Juhola, 2013; Biesbroek et 

al., 2010) att de använder sig av de olika systemen samt att länderna är framstående inom 

klimatanpassning. Att de är framstående är intressant ur den aspekt att då länderna kommit 

längre med anpassningen innebär det antagligen att de ställts inför fler problem samt funnit 

lösningar. Det går även att anta att det finns mer forskning på länder som sysslat 

klimatanpassning under längre period till skillnad från länder som endast gjort det kort tid 

eller inte alls. 

För att länderna ska vara jämförbara är det också viktigt att de är relativt lika ur andra 

aspekter. Glaas och Juhola (2013) och Groven et al. (2012) skriver om hur de har jämförbara 

geografiska förutsättningar, likvärdiga ekonomiska och teknologiska möjligheter, men att 

även infrastruktur och social rättvisa är likvärdigt. Länderna har också relativt lika 

regeringssystem (Rattinen et al., 2013; Regeringskansliet, 2013; Ministry of Infrastructure and 

the Environment, 2013). Det finns andra länder som kunde passas enligt nämnda 

förutsättningar men studiens omfattning begränsade oss till att välja tre.   <z 

4.2 Vetenskapsteori 

I denna studie har vi dragit allmänna slutsatser utifrån analysen av de empiriska fakta vi 

samlat in genom litteraturstudien. Detta är induktion, alltså en induktiv studie. Thurén (2007) 

poängterar att reliabiliteten, tillförlitligheten, handlar om att undersökningen ska vara korrekt 

utförd. Den ska alltså följa metoden så att en studie med samma metod och fakta också får 

samma resultat. Validitet avser att undersökningen faktiskt mäter det som är tänkt att mätas, 

och där med att samspelet mellan teorin och metoden fungerar och är relevant för 

undersökningen. Reliabiliteten och validiteten för denna studie diskuteras under 4.6 

Metoddiskussion. 

4.3 Dokumentstudie 

En dokumentstudie har gjorts för att belysa hur de valda länderna har byggt upp sin 

klimatanpassning. Dokument från Sverige, Finland, Holland, EU samt IPCCs egna hemsidor 

om klimatanpassning har undersökts och varit nödvändigt för att få den informationen som 

krävs för resultatet. En dokumentstudie är ett indirekt observerande där man studerar 

muntliga, handskrivna eller övriga tryckta redogörelser (Andersen, 1994). Vi ser 
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dokumentstudien som ett viktigt komplement till den kommande litteraturstudien för att få en 

bredare överblick över hur de valda länderna arbetar med klimatanpassning. Det är stor 

skillnad mellan de texter som blir analyserade i litteraturstudien, och i dokumentstudien. 

Därför var det viktigt att särskilja metoderna. 

I vår dokumentstudie gick vi igenom text och dokument länkande på hemsidor på internet 

som vi visste var av relevans i klimatanpassningsfrågan. Dessa dokument hittades bland annat 

på FNs hemsida UNFCCC (United Nations Framwork Convention on Climate Change). Här 

fanns klimatanpassningsplaner för världens länder tillgängliga i dokument. Dessa dokument 

kallas för NCs (National Communication) och är skrivna av länderna själva för att redovisa 

deras arbete inom bland annat klimatanpassning. Det finns även en siffra bakom varje 

dokument exempelvis NC3 vilket syftar till vilken version dokumentet har. De dokument som 

vi primärt har använt oss av är NC6 vilket är den senaste versionen (Rattinen et al., 2013; 

Regeringskansliet, 2013; Ministry of Infrastructure and the Environment, 2013). För att utföra 

vår dokumentstudie gick vi vidare med att läsa Sverige, Finland och Hollands dokument 

(UNFCCC, 2015). Vi ser detta som ett viktigt komplement för att få en bredare överblick över 

hur de valda länderna arbetar med klimatanpassning.  

Dokumentstudien inleddes genom sökning på ländernas namn bland NC-dokumenten på FNs 

hemsida UNFCCC, samt IPCCs egna hemsidor. Dokumenten som behandlade studiens 

fokusländer valdes. Efter det lästes delar som ansågs intressanta, i samtliga dokument och 

analyserades med stöd av vårt teoretiska ramverk. Ramverket hjälpte oss att veta vilka 

faktorer som var viktiga för vår studie då den snabbt kunde ge oss grundläggande generell 

kunskap om klimatanpassningens aktörer, styrformer, problem och möjligheter. Med den 

grundläggande kunskapen var det enklare att sortera ut användbar informationen från de 

dokument vi läste.  

4.4 Litteraturstudie 

En litteraturstudie över Sveriges, Finlands samt Hollands klimatanpassning har gjorts genom 

att vi läst, tolkat och analyserat artiklar. En litteraturstudie innebär att en sammanställning 

görs av befintligt litterärt material inom ett valt område (Nilsson, 2005). För att se 

litteraturstudiens tillvägagångsätt på enkelt sätt, se Figur 1. 

Genom en litteratursökning beträffande Sveriges Finland och Hollands klimatanpassning har 

vi med hjälp av databasen Scopus fått fram rätt material för att genomföra vår litteraturstudie. 

Scopus valdes av den anledningen att det finns en stor mängd artiklar som behandlar bland 

annat miljövetenskap. Dessutom har artiklarna genomgått vetenskaplig granskning (peer-

review). Det är även enkelt att välja de avgränsningar som krävs för att underlätta sökandet 

efter passande artiklar. Avgränsningarna i sökningsprocessen var att under document type 

valdes Article or Review samt under rubriken Subject Areas kryssades physical sciences, life 

sciences och social science. Detta för att sökningarna skulle bli så givande som möjligt för oss 

då det är under dessa rubrik de för vår studie relevanta artiklarna finns. Medvetet gjordes 

inget val av årtal i artikelsökningen. Detta beror på att ämnet är så pass nytt och att de artiklar 

som skrivits inte är för gamla för denna studie. 
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Enligt Polit och Beck (2004) är det viktigt att relevanta sökord tas fram innan sökningarna av 

materialet genomföras. Vidare ska materialet som tas fram analyseras för att sedan tolkas. 

Slutligen skall detta redovisas och skrivas ned i resultatet. 

De ord som användes i sökningsprocessen som utgångspunkt för alla tre länder var Climate 

adaptation. Vi lade även till det specifika landet efteråt, se Tabell 2. Vi valde mellan sökorden 

Climate adaptation och Climate Change adaptation, men kom genom att testa de olika 

sökorden fram till att Climate adaptation gav fler resultat. Dessutom involverade sökningen 

Climate adaptation de flesta artiklar som kom fram vid sökningen på Climat Change 

adaptation. Vi testade även att söka på både på Holland och Netherlands med samma 

anledning, för att se vilken sökning som gav flest träffar. Det visade sig vara en stor skillnad 

då Holland inte gav alls lika många artiklar som Netherlands, samtidigt involverade 

sökningen på Netherlands de flesta artiklar som kom upp vid sökningen på Holland. Därför 

valdes Climat Change adaptation +Netherlands (och Sweden, Finland), som sökord. 

För att välja ut de relevanta artiklarna för vårt syfte och för att kunna besvara våra fokusfrågor 

så startade vi med att läsa alla rubriker, uppifrån och ned i Scopus sökfält, för att kunna 

sortera bort de artiklar vi inte ansåg som aktuella för vår studie. Detta gjordes två gånger för 

varje land, se Tabell 2. 

För de artiklar vi ansåg relevantast läste vi abstract för att kunna göra en sista sortering innan 

vi startade analysen. Abstracten är en kort sammanfattning av artiklarnas innehåll (Friberg, 

2006) vilket tanken var skulle räcka för att kunna se ifall artikeln var relevant för studien eller 

inte. Följande punkter var i åtanken vid abstract-sorteringen för att kunna särskilja relevanta 

artiklar. 

·         Behandlar artikeln rätt land? 

·         Säger den något om positivt eller negativa aspekter av styrning eller om ämnet? 

·         Ha alltid ramverket i åtanke (se tabell 1). 

Efter abstract-sorteringen lästes artiklarna en efter en. Under denna del av bearbetningen 

upptäcktes att några av artiklarna inte var användbara till vår studie och fick läggas åt sidan. 

Antalet artiklar vi valde att gå vidare med för analysdelen i denna studie syns i tabell 2. Vissa 

av artiklarna vi valt behandlar fler än ett land och kan därför vara medräknad flera gånger. Det 

slutgiltiga antalet artiklar som använts för hela studien kan därför vara färre än om man räknar 

ihop alla länders resultat under kolumn slutgiltiga antal artiklar i tabell 2. 

Det totala antalet artiklar som användes för hela studien är 37. Av dessa var 21 artiklar av 

intresse och utgör därför litteraturanalysen. 26 artiklar har inte varit relevanta och nämns 

därför inte mer i denna studie. Det ska dock tilläggas att några av dessa 26 blivit räknade mer 

än en gång på grund av att sorteringen gjorde att de hamnade under flera länder. 
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Tabell 2. De sökord som använts och antalet artiklar vid varje granskning. 

Sökord 
Antal 

träffar 

Relevanta 

artiklar efter 

första 

titelgranskningen 

Relevanta 

artiklar efter 

andra 

titelgranskningen 

Relevanta 

artiklar 

efter 

genomgång 

av abstract 

Slutgiltiga 

antalet 

använda 

artiklar 

Lästa 

artiklar 

utan 

relevans 

Climate 

adaptation 

+ Sweden 

143 55 39 15 7 8 

Climate 

adaptation 

+ Finland 

110 28 25 16 6 10 

Climate 

adaptation 

+ 

Netherlands 

188 48 35 16 8 8 

 

Figur 1. Visar systemet för litteraturundersökningens metod. 

4.5 Tillvägagångssätt för analys av material 

Vid rubrik- och abstractgranskning vid sökandet av relevanta artiklar så använde vi oss av det 

teoretiska ramverket som stöd då vi letade efter gemensamma nämnare i rubrikerna och 

abstract och jämförde dessa med vad som stod i vårt ramverk. På detta sätt kunde vi veta ifall 

de vetenskapliga artiklarna passade till vår studie eller inte. Efter att ha granskat artiklarna och 

kommit fram till ett slutgiltigt antal att använda till analysen så sorterades dessa artiklar och 

dokument enligt respektive land. För att sedan markerades efter hur intressanta och hur 

Framtagning av 
sökord

Sökning av 
material i Scopus

Titelgranskning 
x2

Abstract-
granskning x2

Artikelsortering Artikelanalys
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användbara de ansågs vara. Detta gjordes med anledningen att risken fanns att vi inte skulle 

hinna läsa och analysera samtliga artiklar. Analysen förbereddes genom att lyfta ur intressanta 

delar i artiklar och dokument och koppla dessa till intressanta komponenter som finns i vårt 

ramverk för att sedan kunna dela in och strukturera upp materialet i betydande kategorier. 

Olika kategorier markerades med var sin färg, i utskriven version av Ramverk 1, och när vi 

sedan läste artiklarna och dokumenten markerades de stycken som berörde de olika 

kategorierna i samma färg som i ramverket. Detta gjorde att vi enklare kunde koppla texterna 

vi läst till den valda teorin. För att lättare kunna jämföra problem/möjligheter mellan de olika 

länderna och således mellan de olika styrformerna delades intressanta slutsatser in under olika 

kategorier, se 5.3 Sammanfattande analys. Det teoretiska ramverket gav oss även stöd till de 

bakomliggande faktorerna inom klimatanpassning som vi kunde koppla till vår 

dokumentstudie.  

4.6 Metoddiskussion 

På grund av att detta är relativt nytt forskningsområde finns därför begränsad mängd 

forskningsartiklar. Detta begränsar vår studie till att vi måste tillförlita oss till det som finns 

tillgängligt. En viktig sak att poängtera är de olika långa avsnitten i analysen, se kapitel 5. 

Detta beror på att flera av de finska artiklarna innehöll liknande information vilket ledde till 

att stycket om Finland under 5.2.2 blev kortare än de övriga ländernas. Sverige och Hollands 

artiklar nämner däremot fler olika aspekter vilket ledde till att deras stycken blev längre, se 

5.2.1 samt 5.2.3.  

När sökning görs i databaser likt Scopus, samt när val görs för avgränsningar inom denna 

databas, begränsas antalet träffar av dessa val. Hade annan databas, eller andra avgränsningar 

valts, hade antagligen andra artiklar hittats. Vilket hade inneburit annat material för analysen. 

Det gjordes flera avvägningar och tester med olika avgränsningar, som exempelvis val av 

databas och sökord, men de val som blev de slutgiltiga ansågs mest relevanta för denna studie. 

Sorteringen av artiklar skedde i flera steg, se Figur 1. Det ska även tilläggas att flera artiklar 

blivit analyserade som vi trodde var relevanta som sedan visade sig inte vara det. 

Då detta är en litteraturstudie är det lätt att snabbt få översikt över ett forskningsområde, 

samtidigt som egna slutsatser går att dra med den samlade informationen. I en annan 

undersökning, exempelvis intervju- eller enkätstudie begränsas denna till de svar 

respondenterna ger. Det ska även tilläggas att de texter vi analyserat (för litteraturstudie-

delen) är peer-review, d.v.s. redan har genomgått vetenskaplig granskning vilket innebär hög 

tillförlitlighet till materialet. 

Fördelen med att göra en litteraturstudie, eller en dokumentstudie, är att det genom analys och 

sammanställning skapas en överskådlig inblick av utvalt undersökningsområde. Problemet är 

att mycket data behandlas vilket skapar möjligheter för misstolkningar av materialet. Studien 

har under hela förloppet stävat efter att följa metoden och teorin. Detta för att säkerställa 

reliabiliteten, d.v.s. att vi undersökt det vi sagt oss undersöka. Validiteten har under analysen 

säkerställts på så vis att teorin ständigt varit närvarande i diskussion och på pappret. Vi har på 

dessa sätt säkerställt studiens reliabilitet och validitet. 
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5.      Analys 
Detta kapitel är uppdelat i två avsnitt. Först presenteras en genomgång av dokumentstudien 

där varje lands specifika klimatanpassningssystem blir belysta ur olika synvinklar. Sedan 

presenteras litteraturstudien, även där med varje land uppdelat för sig. För varje land i 

litteraturstudien finns underrubriker som behandlar olika intressanta kategorier av problem 

eller möjligheter för styrning av klimatanpassning. Detta följs sedan av en sammanfattning 

varför det är intressant för vår studie. 

5.1 Dokumentstudie 

5.1.1 Sverige 

År 2005 beslutade Sveriges regering att genomföra en utredning med syftet att kartlägga 

landets sårbarheter inför globala klimatförändringar. En kartläggning skulle även göras över 

de regionala och lokala konsekvenserna av dessa förändringar samt att de ekonomiska 

kostnaderna för eventuella skador orsakade av klimatförändringarna skulle utredas. Sedan 

dess har Sveriges klimatanpassning intensifierats på flera olika plan. Det svenska 

klimatanpassningsarbetet styrs inte av någon nationell myndighet eller liknande utan arbetet 

sker på en mer regional nivå (Regeringskansliet, 2013; Massey et al., 2015). 

De svenska Länsstyrelserna har bland annat ansvar för att tillhandahålla kommuner med 

information men även planeringsunderlag för exempelvis den kommunala fysiska 

planeringen, som för övrigt styrs av plan- och bygglagen, som länsstyrelsen ska beakta för att 

ta tillvara statliga och kommunala intressen (Klimatanpassningsportalen, 2015b). Även om 

länsstyrelserna ansvarar för styrningen av klimatanpassning så fick de i uppdrag 2013 av 

regeringen att inför regionala handlingsplaner för klimatanpassning 

(Klimatanpassningsportalen, 2015c). Kommunerna arbetar med ansvar och kontroll inom sina 

respektive ansvarsområden (exempelvis: vatten- och avloppsanläggningar, energi-och 

avfallsanläggningar, Landstinget och vårdanläggningar samt skolor och omsorg), där bland 

annat sker tillsyn enligt miljöbalken eller risk- och sårbarhetsanalyser 

(Klimatanpassningsportalen, 2015d; Regeringskansliet, 2013). Den Svenska 

klimatanpassningen kan sammanfattas till att den sker genom att de centrala myndigheterna 

ansvarar för sina respektive ansvarsområden, men med länsstyrelsernas bakomliggande 

samordningsansvar. 

5.1.2 Finland 

I Finland är regeringen och parlamentet de viktigaste aktörerna inom beslut av miljöfrågor, 

men även parlamentet är bidragande till implementeringen av olika beslut. Det finns en 

arbetsgrupp avsedd för just energi- och miljöfrågor med representanter från alla 

regeringspartier och viktiga myndigheter. Arbetsgruppen har ansvar för införandet av de olika 

nationella strategierna rörande energi- och klimatfrågor. Ministerier som ingår i arbetsgruppen 

är följande: 

 



17 

 

”Ministry of Employment and the Economy, the Ministry of Transport and 

Communications, the Ministry of Agriculture and Forestry, the Ministry of Education and 

Culture, the Ministry for Foreign Affairs, the Prime Minister’s Office, the Ministry of 

Finance, and the Ministry of the Environment. The network of officials is led by the 

Ministry of Employment and the Economy, which is in charge of the overall coordination 

of the strategy work.” – Raittinen et al. (2013) 

Raittinen et al. (2013) framhåller hur landet aktivt arbetar för att integrera klimatfrågor och 

hållbar utveckling i olika sektorer som exempelvis transporter, jordbruk och 

energiproduktion. År 2011 bildades en klimatpanel med 13 klimatforskare som skulle stärka 

banden mellan forskning och politiskt beslutsfattande. Ministry of the Environment har en 

”Climate Arena” som fungerar som ett närverk för intressenter som näringslivet, övriga 

ministerier och verksamhetsutövare. Här kan tvåvägskommunikation om frågor, åsikter och 

förslag ske. 

Ansvariga för regional utveckling och implementering av regeringsbeslut är: “The Centres for 

Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centres)”- Raittinen et al. 

(2013). Raittinen et al. (2013) beskriver även hur de ansvariga arbetar under Ministries of the 

Environment och Ministry of Employment and the Economy. Det finns 15 stycken ELY 

center som leder regional utveckling av strategier kring miljö- och landanvändningsplanering. 

Länsstyrelser och länsstyrelseråd (Regions and Regional Councils (RCs)) har ansvar för att 

sammanställa strategierna så de passar sina syften regionalt. Även kommunerna har stor roll i 

implementeringen av anpassningsstrategierna. 

I Finlands Nationell plan för anpassning till klimatförändringen 2022 (Jord- och 

skogsbruksministeriet, 2014) står om hur landet redan 2005 införde en nationell strategi för 

klimatanpassning. Målet var att stärka Finlands motståndskraft mot kommande 

klimatförändringar genom strategi för klimatanpassning i planeringen, verksamheten och 

uppföljningen inom alla olika sektorer. Vidare förklaras målen för 2022 till följande: 

”A. Anpassning är integrerad i planeringen och verksamheten inom branscherna och 

bland aktörerna; B. Aktörerna har tillgång till nödvändiga bedömnings- och 

hanteringsmetoder för klimatrisker; C. Samhällets anpassningsförmåga har förbättrats, 

innovativa lösningar har tagits fram och medborgarnas medvetenhet om anpassning till 

klimatförändringen har utökats genom forskning, utveckling, information och 

utbildning.”. – Jord- och skogsbruksministeriet (2014) 

Jord- och skogsbruksministeriet (2014) har det övergripande ansvaret för beredning av den 

nationella planen som enligt en proposition till den Finska regeringen ska göras om minst 

vart tionde år. Det förklaras vidare att statliga myndigheter ska arbeta för att integrera, 

uppfölja och utvärdera anpassningsplanen i sina förvaltningsområden. En nationell 

uppföljningsgrupp (innefattande centrala ministerierna, forskningsinstitut och aktörer på 

lokala och regionala nivåer) har tillsatts som ska följa upp och utvärdera verkställandet av 

klimatanpassningsplanen. Den Finska klimatanpassningen kan sammanfattas till att den sker 
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genom landets nationella klimatanpassningsplan, som sedan implementeras av 

underliggande myndigheter/ministerier. 

5.1.3 Holland 

Sedan 2007 har Holland likt Finland en nationell klimatanpassningsplan. Den kallades då 

(2007) National Adaptation Strategy "Make Space for Climate", men håller nu på att ersättas 

av två parallella planer: Delta programme, som behandlar ökande havsnivåer och tillgången 

på färskvatten, och National Adaptation Strategy, som går utanför vattenfrågorna och ska bli 

presenterad senast 2016 (CLIMATE-ADAPT, 2014). Vidare förklaras av CLIMATE-ADAPT 

(2014) att utvecklingen och implementering av planerna ska göras genom samarbete mellan 

staten, kommuner, statliga myndigheter och intressenter som olika organisationer och 

företagsverksamheter. Delta programme (även kallat Delta Act) antogs 1 januari 2012, och är 

nu i implementeringsstadiet. Landet är väldigt låglänt med ungefär 24 % av landarealen under 

havsnivån och står därför inför stora utmaningar rörande vattenfrågor (VROM, 2009; 

Ministry of Infrastructure and the Environment, 2013). The Ministry for Housing, Spatial 

Planning and the Environment (Även kallat Ministry of VROM) ansvarar för 

miljölagstiftningen och policyutveckling. Underliggande ministerierna och myndigheternas 

ansvar är att integrera de miljöpolitiska målen och stödja miljöpolitiken inom sina respektive 

områden (VROM, 2009). Regeringen har det övergripande ansvaret för klimatanpassning 

(Massey et al., 2015) och det går att sammanfatta Hollands anpassningsstrategi till typisk top-

down-styrt system. 

5.2 Litteraturstudie 

5.2.1 Sverige 

Bristande informationsspridning 

Som tidigare förklarat kan övergripande nationell styrning av anpassning göra det svårt att 

förankra beslut i lokala förhållanden, samt att få lokala aktörer att ta till sig information 

(Juhola, Haanpää och Peltonen, 2012; Pilli-Sihvola et al., 2015). I Sverige, som inte tillämpar 

övergripande nationell styrning av anpassning, är de lokala aktörerna istället begränsade till 

sina resurser och att de hade svårt med planering på grund av bristande vägledning från högre 

nivåer i beslutssystemet (Granberg och Elander, 2007). I ett bottom-up styrt 

klimatanpassningsarbete går det att anta att det är extra viktigt för aktörer längre ner i 

beslutshierarkin att tillgodogöra sig information. Vi belyser i vårt ramverk i Tabell 1 att 

tillgången eller bristen på kommunikation, och informationsspridning antingen är ett problem 

eller en möjligheter. Granberg och Elander (2007) ser bristen på dessa tidigare nämnda 

faktorer som problem, men tillgången på klimatanpassningsportalen (2015c) och SMHI 

(2015a) kan nu antas minska denna svårighet och istället gjort det till en möjlighet för 

aktörerna. Som tidigare nämnt finns nu SMHI (2015a), och Klimatanpassningsportalen 

(2015c) där olika aktörer kan ta tills sig information. Granberg och Elander (2007) diskuterar 

möjligheterna och fördelarna när kommuner tar hjälp av kommunikativa elektroniska 

nätverks-forum. Där kommunerna inte bara vinner lättillgänglig kunskap men även kan 

profilera sig som förebilder inom anpassning, samt lättare söka stöd på EU-nivå. 
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Klimatanpassningsportalen är nu (2015) ett vanligt verktyg för myndigheter och andra aktörer 

att använda för kunskap om klimatanpassning. Det skulle därför gå att påstå att de lokala 

aktörernas begränsningar är mindre, åtminstone när det gäller kunskap, än vad de var 2007. I 

brist på tydlig nationell anpassningsstrategi framstår dessa informationsplattformar som ett 

bra komplement. 

Brist på tydlig styrning 

Tidigare i denna studie förklaras att klimatanpassning vanligtvis styrs av mjuka eller hårda 

styrmedel. Enligt Nilsson, Gerger Swartling och Eckerberg (2012) är de mjuka styrmedel som 

idag finns i Sverige inte tillräckliga för att skapa kunskap om klimatanpassning inom styrande 

institutioner, och det finns därför ett behov av hårda styrmedel. På grund av att styrmedlen 

varit för mjuka, d.v.s. har för låg styrande effekt, så har institutionaliseringen av kunskap 

blivit svag och fastän mer spridning av kunskap om klimatanpassnings från länsstyrelserna är 

myndigheter begränsade till de styrmedel som finns tillgängliga (Nilsson, Gerger Swartling 

och Eckerberg, 2012). Med institutionalisering menar författarna hur kunskap och 

kunskapsutbyte om klimatanpassning blivit tillhandahållet in i svenska institutioner. 

“There is an apparent need for stronger policy tools, for example, in the form of economic 

policy incentives, clear goals against which activities can be evaluated similar to the 

NEQOs [Nationella miljökvalitetsmålen], or mandated routines (including technical 

norms) combined with national support for capacity building.“ – Nilsson, Gerger 

Swartling och Eckerberg (2012) 

Det behövs alltså hårdare styrmedel. I sammanhanget är det även tydligt att mjuka 

informativa styrmedel inte är tillräckliga inom kunskapsspridning till styrande organ vilket 

resulterar i att kunskap om klimatanpassning inom olika institutioner blir begränsad. Detta 

speglas av Nilsson, Gerger Swartling och Eckerberg (2012) som ger ett tydligt exempel på 

varför kunskap är viktigt. De belyser att de Nationella miljökvalitetsmålen varit av väldigt 

stor betydelse i det svenska miljömålsarbetet. Men detta har skapat förvirring hos både 

kommunanställda med koppling till miljöfrågor, företag med koppling till miljö, samt 

regionala klimatsamordnare, som blandar ihop arbete mot miljökvalitetsmålen, att exempelvis 

minska utsläpp, med klimatanpassningsåtgärder. Det är alltså tydligt att rätt kunskap är av 

väldigt stor vikt för att anpassningsarbetet ska styras åt rätt håll. Vilket innebär att rätt 

styrmedel för att sprida kunskap är viktigt. 

Problemet med svårigheter i kommunikation och informationsspridning till institutioner, 

myndigheter, går att koppla till den del i vårt ramverk som just behandlar detta som problem i 

bottom-up-styrd klimatanpassning. Det framgår dock inte av de analyserade artiklarna varför 

just detta skulle vara ett problem i just styrningsformen bottom-up. Respondenterna i Nilsson, 

Gerger Swartling och Eckerbergs (2012) studie har blandat ihop den bottom-up-styrda 

klimatanpassningen med de top-down-styrda miljökvalitetsmålen. Det tydliggör en stor 

kunskapsbrist som måste åtgärdas för att särskilja klimatanpassningsarbete med 

miljökvalitetsmålsarbete. 
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Prioritering- och kunskapsbrist på lokal nivå 

I flera delar i denna studie kopplas klimatanpassningen emot arbetet med de nationella 

miljömålen. Nilsson, Gerger Swartling och Eckerberg (2012) förklarar bland annat att 

beslutsfattare blandar ihop utsläppsminskning med klimatanpassning. Ur 

klimatanpassningssynpunkt är det också ett problem i att kommunerna arbetar mer med 

utsläppsminskningar än med klimatanpassning, något som framhålls som orationellt då 

kommunernas utsläppsminskningar i det globala perspektivet är mindre betydande medan 

klimatanpassningen är väldigt viktig ur direkt kritiskt perspektiv för kommunen (Granberg 

och Elander, 2007). 

Här finns alltså ett tydligt behov av politiska prioriteringar och kunskap inom flera områden, 

hos flera aktörer. Detta går att koppla till det tidigare om att kommunikation och 

informationsspridning är viktigt för att rätt åtgärder och beslut ska tas (Nilsson, Gerger 

Swartling och Eckerberg, 2012). Man ser ovan ett tydligt exempel på kunskapsluckor på 

kommunnivå vilket är något som Glaas (2013) förklarar är vanligt när det gäller 

implementering av klimatanpassning. Det behövs bättre kunskapsbaser med information och 

planeringsverktyg för att kommunerna ska kunna arbeta effektivare med 

klimatanpassningsfrågor (Glaas, 2013). Prioriteringar och kunskapsbrist på lokal nivå är något 

vi tar upp som problem inom bottom-up-styrning i vårt ramverk men går även att applicera på 

top-down-styrd anpassning. När beslutsfattare på lägre nivåer saknar tydlig styrning uppifrån 

det hierarkiska systemet, måste kunskapen hos dessa vara hög kring det som ska arbetas med. 

Annars uppstår problem som felprioriteringar, i detta fall kring klimatanpassning. Det är 

därför viktigt, som Glaas (2013) tidigare förklarat, med kunskapsbaser innehållande 

information och planeringsverktyg. 

Avsaknad av ekonomiska och administrativa styrmedel 

Som ovan förklaras att det inom vissa klimatanpassningsområden behövs hårda styrmedel. 

För att åter koppla till de nationella miljömålen så är de ett exempel där hårda styrmedel varit 

effektiva då de ekonomiska styrmedel som använts varit till stor hjälp för att minska utsläpp 

som exempelvis genom CO2-skatter och energi-skatter. Det saknas dock bra liknande 

ekonomiska medel i klimatanpassningsarbetet (Nilsson, Gerger Swartling och Eckerberg, 

2012). Detta kan tolkas som att hårda styrmedel eventuellt skulle kunna ha effektivitet även 

inom klimatanpassning. 

“For climate change adaptation, there are as yet no specific economic policy instruments 

to influence the everyday decision-making that is carried out by individuals, companies 

and municipalities.” – Nilsson, Gerger Swartling och Eckerberg (2012) 

Det förklaras vidare av Nilsson, Gerger Swartling och Eckerberg (2012) att inte bara bristen 

på ekonomiska styrmedel är ett stort problem då länsstyrelser avser styra kommuner, utan 

även att tidsintervallet för de ekonomiska resurser som finns är begränsade, vilket gör att 

åtgärderna också blir begränsade. Detta förtydligas även av att klimatanpassningen generellt 
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är ett snabbt växande fält med korta tidsintervaller, och därför behöver snabbare återkoppling 

(Nilsson, Gerger Swartling och Eckerberg, 2012). 

Sveriges nationella miljömål är top-down styrda och har kraftfulla ekonomiska 

styrningsverktyg. Detta gäller inte för den bottom-up styrda klimatanpassningen som har 

svaga ekonomiska styrmedel och korta tidsintervaller. Då klimatanpassning är ett snabbt 

växande och föränderligt fält kan det därför anses extra viktigt att ge de styrande aktörerna 

starka verktyg så de får bra möjligheter att styra klimatanpassningen, likt styrningen av de 

nationella miljömålen. 

Svårigheter att inkludera privata aktörer i klimatanpassningsstyrningen 

Tidigare diskuteras att bristen av olika styrmedel, som hårda ekonomiska, är en begränsning i 

anpassningen (Nilsson, Gerger Swartling och Eckerberg, 2012). Avsaknaden av dessa 

styrmedel är en typ av barriärer. I en studie av Kanyama, Carlsen och Dreborg (2013) har man 

undersökt vad som krävs för att uppnå kommuners anpassningsmål och då belyst olika 

barriärer. Det som de undersökta kommunerna mest önskade att ha lyckad anpassning kring 

var dricksvatten-försörjning, avloppsystem, energiförsörjning, kylsystem för byggnader, och 

äldrevård. Barriärerna finns i att den lokala anpassningen är integrerad, eller rättare sagt störd, 

av yttre aktörer. Det handlar alltså om att dessa aktörer styr olika verksamheter vilket 

försvårar arbete och övervakning av klimatanpassningen. Som exempel tas att det i en 

kommun finns flera privatägda el-stationer som ligger nära kustlinjen och fastän 

påtryckningar från kommunen blir inte dessa klimatanpassade av ägarna. 

“We encountered barriers caused by a wide array of decision makers: from those located 

at the local and regional level to those located at the national and international level. It 

seems that some of the developments in society, such an increasing degree of out-

sourcing, privatisation, specialisation and conglomeration, have the effect that tasks 

formerly managed by the municipalities are now taken care of by external decision 

makers.” – Kanyama, Carlsen och Dreborg (2013) 

Kanyama, Carlsen och Dreborg (2013) frågar sig till vilken grad kommunerna har möjlighet 

att hantera detta problem, och hur myndigheter på regional och nationell nivå kan förstå 

problemet. Samtidigt är det tydligt att det är svårt att inkludera de privata aktörerna i 

klimatanpassningen. Tillgången på hårda ekonomiska styrmedel här hade troligtvis varit av 

stor nytta samt att det ses som tydligt att klarare regler behövs för privata aktörer. Som vi 

tidigare förklarat är det alltså viktigt för de beslutsfattande aktörerna i bottom-up styrd 

anpassning att ha rätt och kraftfulla verktyg för att kunna styra andra aktörer att 

klimatanpassa. 

5.2.2 Finland 

Svaga regleringsinstrument 

Vi har tidigare förklarat hur Finland använder sig av en nationell klimatanpassningsplan 

(Jord- och skogsbruksministeriet, 2014). Enligt Juhola och Westerhoff (2011) har detta 
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inneburit att anpassningspolitiken nästan uteslutande sker på statlig nivå vilket kan leda till att 

anpassningsåtgärder till viss mån blir sämre inom kommuner eftersom man inte ser från ett 

lokalt perspektiv. Däremot förklarar Juhola (2013) att privatägda och kommunalägda bolag 

utför egna klimatanpassningsåtgärder samtidigt som de påverkas av de åtgärder utförda av 

den offentliga sektorn. Exempel ges att privata aktörer efter väderrelaterade klimatproblem 

utför egna anpassningar där åtgärderna har högre kvalitet än lagarna och 

regleringsinstrumenten för sådan verksamhet rekommenderar eller kräver. Detta ska då visa 

på brist i att lagarna och regleringsinstrumenten i dessa fallen är för låga, och att fokus bör 

vara att sprida klimatanpassningsrelaterad information till de privata aktörerna så dessa från 

början kan utföra klimatförberdanade åtgärder. Detta tidigare exempel, bland andra, menar 

Juhola (2013) skapar frågor om vem som har auktoritet över beslutsprocessen, i både vertikal 

och horisontellt styrd klimatanpassning. Samtidigt som det visar att klimatanpassning även 

sker utanför den offentliga sektorn. 

Så även om Finland har tydlig top-down-styrd klimatanpassning genom sin nationella 

klimatanpassningsplan så sker bottom-up-styrd, horisontell anpassning inom åtminstone den 

privata sektorn. Problemen är dock att anpassningen sker med fördröjning, att 

regleringsinstrumenten i vissa fall är för svaga, samt i oklarheten om vem som faktiskt styr 

anpassningen. Möjligheterna är att det sker samarbeten mellan privata och offentliga sektorn 

och vetskapen om att det behöver spridas bättre information till de privata aktörerna. 

Brist på vägledning för lokala och regionala aktörer 

Som vi tidigare förklarat har Finland tydliga nationella klimatanpassningsmål. Detta är något 

som följer den ovan nämnda problematiken i att regional och kommunal anpassning hämmas 

av den nationella (Juhola, 2013). Detta problem är förklarat i flera artiklar. I en studie har 

Juhola, Haanpää och Peltonen (2012) visat att eftersom styrningen på regional nivå saknar 

tydlig vägledning från nationell nivå, kommer detta fortsätta begränsa anpassningen samtidigt 

som den tar olika inriktningar i olika regioner. Det går exempelvis att se att det från regionalt 

håll uppstår frivilliga strategier för klimatanpassning, och utsläppsminskningar, vilket beror 

på brister på tydlig klimatanpassningsstyrning från nationellt håll. Problemet förklaras av 

Juhola, Haanpää och Peltonen (2012) till att eftersom det saknas tydlig nationell styrning så 

saknas det även nationellt stöd. Detta innebär att regioner med mindre resurser, ofta 

ekonomiska men också i avseenden information (Pilli-Sihvola et al., 2015), har sämre 

möjligheter till anpassning än de regioner som har mer resurser. Vilket inte bara försvårar rent 

konkreta åtgärder men även gör att åtgärderna tar längre tid, samtidigt som villkoren blir olika 

i olika regioner. Kapaciteten av den regionala anpassningen är alltså beroende av regionens 

tillgång till nödvändiga resurser (Juhola, Haanpää och Peltonen, 2012). Problematiken blir 

lyfts även i andra studier, se det följande: 

“At a general level, it will be easier for Finland to incorporate EU goals through its top–

down system but likely more difficult to convince sub-national actors of the usefulness of 

prioritizing the implementation of possibly even wider-ranging EU goals.“ – Glaas och 

Juhola (2013) 



23 

 

Citatet tydliggör den tidigare förklarade problematiken om Finlands top-down styrda 

klimatanpassning. Vidare förklarar Glaas och Juhola (2013) att bakomliggande orsaker till 

problemet är bristen av politiska instrument för att implementera anpassningen till regional 

och lokal nivå. Detta fastän nationella mål, ansvarig myndighet och uppföljningssystem. 

Det tydliggör att det finns flera problem i Finlands top-down-styrda anpassning. Avsaknaden 

av instrument för att styra klimatanpassning till de lägre hierarkiska nivåerna försvårar 

implementeringen samtidigt som, dessa aktörer på lägre nivåer tar till egna åtgärder vilket inte 

nödvändigtvis är bra. Detta kan alltså i längden resultera i att de redan starka kommunerna 

eller regionerna, får bättre klimatanpassning än de med mindre resurser. Således blir den 

nationella klimatanpassning ojämnställd och rent av orättvis. Samtidigt blir åter behovet av 

resurser och stöd, och då specifikt ekonomiska, belyst som ett väldigt viktigt medel i 

anpassningen. Finland har nationell plan men klimatanpassning brister då aktörerna längre ner 

i systemet saknar stöd och resurser. Problemet skulle gå att koppla till det som nämns i 

ramverket som belyser svårighet i att följa och säkerställa implementeringen i top-down-styrd 

anpassning, men också det problem i ramverket om ekonomiska begränsningar för regionala 

och lokala aktörer inom top-down-styrd anpassning. 

5.2.3 Holland 

Tre mest betydande barriärer 

I Holland har olika grupper av barriärer visat sig vara mest betydande för klimatanpassningen. 

Wilson et al. (2011) har genom en litteratur-, enkät- och intervjustudie tydliggjort 67 barriärer 

inom Hollands klimatanpassning. Dessa 67 har sedan sammanfattats till de tio mest 

betydande. Av dessa är “Skillnad i kortsiktigt politiskt tänkande och de långsiktiga 

konsekvenserna av klimatförändringarna” den som ansågs mest framstående, medan 

“Motstridiga intressen mellan berörda aktörer” var näst mest betydande, följt av “Oklara 

samhällskostnader och fördelar, med åtgärder”. 

De två mest framstående barriärerna som Wilson et al. (2011) belyser är “Motstridiga 

intressen mellan berörda aktörer” och “Oklara samhällskostnader och fördelar, med 

åtgärder”. Dessa går även att se som problem under top-down-styrd klimatanpassning i vårt 

ramverk men vi har också skrivit om hur Juhola, Haanpää och Peltonen (2012) förklarar hur 

det uppstår samarbetsproblem när aktörer drar åt olika håll inom anpassningen. Wilson et al. 

(2011) bekräftar alltså det vi tidigare tagit upp som begränsningar kring de ovan nämnda 

punkterna gäller för den Holländska anpassningen. Det skulle därför gå att anta att både 

“Motstridiga intressen mellan berörda aktörer” och “Oklara samhällskostnader och 

fördelar, med åtgärder” är barriärer i andra länder som tillämpar top-down-styrd 

klimatanpassning. Barriären som Wilson et al. (2011) förklarar till den mest betydande för 

klimatanpassning är “Skillnad i kortsiktigt politiskt tänkande och de långsiktiga 

konsekvenserna av klimatförändringarna”, där klimatförändringar ofta sker över lång tid 

medan politiken ofta är väldigt kortsiktig. Även om inte denna finns med i vårt ramverk, eller 

tydligt kopplas till styrningsformen, måste den alltså till högsta grad anses vara väldigt 

betydande för klimatanpassningen. 
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Brist på samarbete och kommunikation 

Som ovan nämnt av Wilson et al. (2011) samt i vårt ramverk för betydande problem i top-

down styrd klimatanpassning, är intressekonflikter och olika typer av prioriteringar en av de 

mer betydande barriärerna. Dessa problemområden som kan kopplas till samarbeten belyser 

Ward et al. (2013) som bland annat undersökt Hollands, och då specifikt Rotterdams, styrning 

av översvämningsskydd. De skydd som är implementerade är omfattande vilket beror på stora 

förväntade översvämningar (Mees, Driessen, Runhaar, 2013; Stead, 2014). Staden har skapat 

ett internationellt nätverk, kallat Connection Delta Cities (CDC), i vilket städer från olika 

länder med risk för översvämningar kan utbyta information. Samarbete mellan landets interna 

beslutsfattande organ har också utförts då Rotterdams kommun tillsammans med den 

regionala vattenstyrelsen (Regional water board) utvecklat en plan för vad som behövs göras 

nu för att möta kommande klimatrelaterade vattenförändringar, kallat Waterplan Rotterdam 2 

(Ward et al., 2013; Municipality of rotterdam, 2007). Ward et al. (2013) ser dock problem i 

klimatanpassningen som sker mellan de lokala, regionala och nationellt beslutsfattande 

organen. Det förklaras att de olika inblandade aktörerna tillämpar olika åtgärder och har svårt 

att samarbeta. Mestadels tycks samarbetet med anpassning handla om informationsutbyte och 

att kommunerna sedan får sköta sig själva. Samarbetet sker alltså inte hela vägen till slutgiltig 

implementering. 

Det är tydligt att intressekonflikter i top-down-styrning som både nämns av oss i vårt 

ramverk, samt av Wilson et al. (2011), även ses som problem av Ward et al. (2013) då lokala, 

regionala och nationella samarbeten sätts på sin spets. Även kommunikationsproblem och 

problem med slutgiltig implementering ser Ward et al. (2013) som problem. Dessa delar finns 

även i vårt ramverk under problemspalten för top-down-styrd klimatanpassning. Det går att 

anta att top-down-styrningen kräver ett visst samarbete mellan de olika aktörerna men att 

detta krav inte sträcker sig till implementeringens slutskede. Och att detta skulle göra att 

samarbetet brister på vägen på grund av att aktörerna ser till sina egna intressen än det stora 

hela, i detta fall klimatanpassning. Det ska tilläggas att Ward et al. (2013) ser de inledande 

gränsöverskridande samarbetena som något positivt. Att integrera klimatanpassning i fysisk 

planering har exempelvis visat sig vara mycket bra och “Water Plazas” nämns som bra 

exempel. Även vi nämner i vårt ramverk gränsöverskridande samarbeten som en möjlighet i 

den top-down-styrda klimatanpassningen. 

Möjlighet till informationsutbyte 

En annan diskussion om samarbete kring klimatanpassning som rör vattenfrågor är den Ward 

et al. (2013) menar behövs mellan städer som ligger nedströms och uppströms vattendrag. För 

Rotterdam handlar det om de städer som ligger uppströms floderna Rhen och Maas. Genom 

Deltaprogrammet finns möjligheter till samarbete och övervakning av effekter mellan 

städerna men eftersom de beslutsfattande politiska organen har flera mellanhänder är det 

oklart vem som har ansvar och vilka politiska styrmedel som ska användas (Ward et al., 2013; 

Abo Sheer, 2010). Annat viktigt samarbete och meningsutbyte är det som sker mellan berörda 

intressenter som företagare, privatpersoner, staten samt övriga organisationer. Ward et al. 

(2013) förklarar att The Rotterdam Climate Initiative (RCI) är en sådan informationsplattform 
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där diskussion mellan tidigare nämnda parter kan ske. Här samlas också åtgärder som gjorts 

av de tidigare nämnda aktörerna och 2013 fanns över 200 initiativ registrerade. Detta är ett 

tydligt informationsstöd. 

Även här går att koppla till möjligheter för gränsöverskridande samarbeten som vi tagit upp i 

ramverkets del för möjligheter i top-down-styrd klimatanpassning. Vi nämner även 

informationsstöd som möjlighet, dock inte under den top-down-styrda delen. Det går 

emellertid att anta att det i alla styrande led, top-down som bottom-up, behövs tydliga forum 

för diskussion och meningsutbyte. Därför är RCI exempel på bra klimatforumsinitiativ för 

båda styrformerna. I denna typ av samarbete är det viktigt att det sker med tydliga riktlinjer 

för att inte, som Juhola, Haanpää och Peltonen (2012) tidigare förklarat det, ska uppstå 

problem där bristande samarbete försvårar implementeringen av klimatanpassningsåtgärder. 

Däremot skulle man kunna fråga sig hur mellanhänder i de beslutsfattande organen gör att 

ansvarsfördelningen blir otydlig, och hur detta skiljer sig mellan top-down och bottom-up 

styrd klimatanpassning. 

Brist av fungerande informationssystem 

Fastän tidigare förklaringar om samarbeten och informationsutbyten (Ward et al., 2013) 

menar Goosen et al. (2013) att beslutsfattare och planeringssamfundet inte tar till sig den 

information som finns tillgänglig från forskningen. Data som huvudsakligen delas och som är 

tillgänglig via klimattjänster (år 2013) handlar om klimatförändringar, vanligtvis temperaturer 

och nederbörd. Goosen et al. (2013) anser att relevant klimatdata ska bli översatt och inskrivet 

i systemen så att beslutsfattare och planeringssamfundet på enkelt sätt kan ta del av det. I ett 

sådant informationssystem kommer fler aktörer ha möjligheter att samspela och där kan 

exempelvis forskare från flera discipliner mötas för samarbete samtidigt som blandade aktörer 

kan ta del av översatt data. Företrädelsevis talar Goosen et al. (2013) om hur den fysiska 

planeringen, och dess aktörer som exempelvis kommuner, kan ha stor nytta av detta då 

exempelvis kartor kan bli mer lättbearbetade. 

Efterfrågan på ett sådant informationssystem är en tydlig avspegling på den brist som vi 

förklarat tidigare finns i styrning och informationsspridning mellan olika aktörer. Och som 

bland annat ska komma från de övre nivåerna i beslutshierarkin. På grund av detta är det 

också en tydlig brist i det top-down-styrda klimatanpassningssystemet i Holland. Detta förslag 

på förbättring genom en informationsplattform för samtliga intressenter är möjligheter i både 

gränsöverskridande samarbeten och informationsspridning i ramverket. Det är också något 

som kan tänkas underlätta styrningsoklarheter-, kommunikations-, resurs-, och tidsbarriärer 

(för att nämna några) av de barriärer Wilson et al. (2011) anger. Goosen et al. (2013) förslag 

om informationsplattformar är därför en möjlighet till förbättring för den top-down-styrda 

klimatanpassningen samtidigt som den bristande informationsspridningen klargörs. 

5.3 Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis visar analysen av artiklar om de olika ländernas styrningsformer, att det 

finns fyra specifika kategorier som är utmärkande problem i nuvarande styrning. 

Kommunikation och informationsspridning är vanlig diskussion i forskningen om samtliga 
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fokusländer. Resurser (ofta ekonomiska) och styrningsinstrument blir belysta som betydande i 

Sverige och Finland.  Relationer mellan privata- och offentliga aktörer är problem i samtliga 

länder. Politisk hängivenhet blir extra tydlig för Holland. Nedan i Tabell 3 redovisas dessa 

kategorier och hur länderna ställs mot dessa. Detta för att tydliggöra vilka barriärer och 

möjligheter som hittats för varje land. 

Tabell 3. Visar de betydande kategorierna som tagits fram i analysen och hur respektive land 

ställs mot dessa. 

 

Kommunikation och 

informationsspridning 

Resurser (ofta 

ekonomiska) och 

styrningsinstrument 

Politisk 

hängivenhet 

Relationer 

mellan 

privata- och 

offentliga 

aktörer 

Sverige X X  X 

Finland X X  X  

Holland X  X X 

6.      Diskussion 
Klimatanpassning behövs för att möta kommande klimatförändringar (IPCC, 2014). Länderna 

Sverige, Finland och Holland anses kommit långt i anpassning, men tillämpar olika 

styrningsformer (Glaas och Juhola, 2013; Biesbroek et al., 2010). Sveriges styrs genom 

bottom-up medan Finland och Holland använder sig av top-down. Syftet med denna studie är 

att analysera olika system för att styra och implementera nationell klimatanpassning. Detta för 

att skapa bättre kunskap om systemens effektivitet. Nedan diskuteras ländernas 

klimatanpassningsformer, hur dessa kännetecknas och vad det finns för några för- och 

nackdelar. Fokusfrågorna inleder styckena som behandlar dessa och kategorierna som 

diskuteras finns i Tabell 3. 

Hur har länderna byggt upp sin klimatanpassning? 

Vi har förklarat att Environmental Governance avser processerna som driver beslut, kontroll 

och förvaltning av miljörelaterad politik. I analysen framgår samtliga komponenter som ingår 

i vårt ramverk, se också Tabell 1. Vi har med analysen även visat att Sverige byggt upp sin 

klimatanpassning enligt styrformen bottom-up medan Finland och Holland byggt upp sina 

enligt top-down. Detta är i enlighet med tidigare antaganden om nationernas styrformer för 

klimatanpassning (Biesbroek et al., 2010). Avvikelser med kombinationer kan dock ses och 

även detta är i enlighet med tidigare studier (Mimura et al., 2014), exempel ges längre ner. 

Sverige styrs enligt bottom-up och detta är mycket tydlig med hänvisning till 

Regeringskansliet (2013) där det förklaras att Sveriges klimatanpassning inte styrs av någon 

nationell myndighet, utan att den sköts från regional nivå. Länsstyrelserna delegerar uppgifter 
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neråt systemet medan kommunerna agerar sinsemellan och mot lokala aktörer. Detta ska dock 

inte förväxlas med att frånsäga sig ansvar, Länsstyrelserna har alltså fortfarande övergripande 

ansvar. Sverige skiljer sig alltså från Finland och Holland som i vår bakgrund förklaras vara 

styrda genom top-down. Vi tydliggör detta i analysen genom att för Finland hänvisa till Jord- 

och skogsbruksministeriet (2014) som har en nationell plan för anpassning till 

klimatförändringen. Medan vi för Holland anger följande angående deras två nationella 

klimatanpassningsplaner: Delta programme och National adaptation strategy (CLIMATE-

ADAPT, 2014). Både Finland och Holland har alltså top-down styrning då ländernas 

anpassning sköts enligt nationella planer utformade från regeringsnivå. 

Mycket av det som framgår i dokumentanalysen om nationernas styrningsformer bekräftas 

även i litteraturanalysen eftersom flera av artiklarna diskuterar och belyser just det som 

utmärker bottom-up eller top-down styrd klimatanpassning. I artiklar som behandlar Sveriges 

styrning har exempel som behandlar länsstyrelsen styrning gjorts (Nilsson, Gerger Swartling 

och Eckerberg, 2012), men också kommunernas barriärer (Kanyama, Carlsen och Dreborg, 

2013) blir belysta. Båda exemplen tydliggör aktörernas funktioner enligt premisserna för 

bottom-up styrning. Men det finns även tydliga kombinationer av styrsystemen. Ett exempel 

är när vi i litteraturanalysen hänvisar till Juhola (2013) som tydliggjort att även om Finland 

styrs top-down så sker bottom-up styrning då privata aktörer i brist på kraftiga 

regleringsinstrument uppifrån beslutshierarkin, tillämpar egen klimatanpassning. Det sker 

alltså i Finland bottom-up inom det top-down styrda klimatanpassningssystemet. Detta går 

även att se i Sverige då landet, för utom bottom-up, till viss grad även använder top-down. 

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att lämna in handlingsplaner till Miljödepartementet 

(Klimatanpassningsportalen, 2015c.). Detta är faktorer som går att anse tillhöra top-down 

styrt anpassningssystem. Exemplen med Finland och Sverige bekräftar alltså det vi har 

tidigare lyft fram. Att klimatanpassning ofta sker genom en kombination av de båda 

styrformerna top-down och bottom-up (Mimura et al., 2014). 

Nationerna har alltså byggt upp sin klimatanpassning genom att antingen styras top-down, 

genom nationella planer, eller bottom-up, genom att låta länsstyrelser, kommuner och 

myndigheter styra. Detta är ländernas mest betydande styrformer men vissa undantag sker. I 

vårt ramverk belyser vi att det finns både för- och nackdelar med de olika styrformerna. Dessa 

är exempelvis att top-down tenderar till att brista i den lokala implementeringen då det är 

svårt att få hela beslutskedjan att fungera. Orsaker är bland annat att det är svårt att övertala 

lokala aktörer om att prioritera klimatanpassning samt att det är svårt för nationella 

beslutsfattare att veta vad som behövs på lokal och regional nivå (Glaas och Juhola, 2013; 

Juhola, Haanpää och Peltonen, 2012). Bottom-up har däremot problem med att lokala aktörer 

saknar ekonomiska resurser, styrmedel, information och tydliga riktlinjer (Granberg och 

Elander, 2007). En kombination av styrformerna där man undviker dessa tidigare nämnda 

nackdelar, genom att ta det bästa ur båda systemen, skulle därför vara att föredra. Vi föreslår 

starkare samarbete i informationsdelning om klimatanpassning, mellan länderna, för att på så 

vis övervinna svårigheter och tydliggöra möjligheter. 
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Vad kännetecknar ländernas specifika styrformer och vad finns för barriärer och 

möjligheter i hur dessa styr implementeringen av klimatanpassning? 

Redan 2007 förklarades av Granberg och Elander (2007) att bristande vägledning för de 

lokala aktörerna begränsar deras möjligheter att planera klimatanpassningsarbetet i Sverige. 

Men efter 2007 har SMHI (2015a) och Klimatanpassningsportalen (2015c) fått stor betydelse 

och blivit en informationsplattform för de olika aktörerna. Ett problem kan således antas 

försvunnit och blivit ersatt av en möjlighet. Informationsplattformar är ett viktigt verktyg i 

bristen på tydligt nationell anpassningsstrategi. Rätt kunskap om klimatanpassning är enkelt 

kopplat till informationsplattformar men Nilsson, Gerger Swartling och Eckerberg (2012) har 

visat att det inom olika institutioner finns stora kunskapsbrister där bland annat 

kommunanställda blandat ihop klimatanapassning med utsläppsminskningar. Nilsson, Gerger 

Swartling och Eckerberg (2012) menar att detta beror på för mjuka styrmedel i spridningen av 

kunskap. Detta kan därför antyda att även om de tidigare nämnda informationsplattformarna 

är en utveckling i rätt riktning, är dessa bristfälliga då kunskapen hos lokala aktörer 

fortfarande är för låg. Vidare förklaras att kunskapsbristen skapat en form av felprioritering 

där utsläppsminskningar blivit viktigare än klimatanpassning. 

Det är därför viktigt att poängtera det som Glaas (2013) tidigare klargjort. Att det är viktigt 

med bra kunskapsbaser med information och planeringsverktyg för att kommunerna ska 

kunna arbeta effektivt med klimatanpassningsfrågor. Och att när beslutsfattare på lägre nivåer 

saknar tydlig styrning uppifrån det hierarkiska systemet, måste kunskapen hos dessa bli extra 

hög för att kunna arbeta med klimatanpassning. 

Även i den top-down-styrda klimatanpassningen är frågor kring kommunikation- och 

informationsproblem av betydelse. Holland ger flera exempel på detta (Wilson et al., 2011; 

Goosen et al., 2013). Ward et al. (2013) poängterar att kommunikationsproblem finns när 

aktörer som är förväntade att samarbeta inte gör detta vilket resulterar i att implementeringen 

av åtgärder inte blir som förväntade. Detta förklaras med exempel där kommuners samarbete 

stannar vid informationsutbyte men att det sedan inte händer något mer. Implementeringen 

följs alltså inte till slutet. Det blir som att navigera enligt en karta men utan kompass. Det går 

men det kan bli väldigt svårt, och det är lätt att komma fel. Vidare förklarar Ward et al. (2013) 

att The Rotterdam Climate Initiative (RCI) är en informationsplattform med möjlighet till 

sådant informationsutbyte mellan aktörer. Förhoppningsvis minskar denna plattform det 

problem som Juhola, Haanpää och Peltonen (2012) tidigare förklarat uppstår när bristande 

samarbete försvårar implementeringen av klimatanpassningsåtgärder. 

Informationsplattformar finns nu i länder som tillämpar både top-down och bottom-up-styrd 

klimatanpassning. Det finns dock efterfrågan på att dessa ska förbättras då det finns flera 

faktorer som leder till att implementeringen brister (Glaas, 2013; Juhola, Haanpää och 

Peltonen, 2012). Samtidigt har Wilson et al. (2011) klargjort att bristande medvetenhet och 

kommunikation är en mycket betydande barriär, åtminstone i Holland. På grund av dessa 

faktorer är det därför tydligt att informationsplattformar behöver utvecklas för att på så vis 

förbättra klimatanpassningen i länderna oberoende val av styrform. 
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I den svenska bottom-up-styrda klimatanpassningen har flera artiklar efterfrågat hårdare 

styrmedel (Kanyama, Carlsen och Dreborg, 2013; Nilsson, Gerger Swartling och Eckerberg, 

2012). Tydligt exempel där det hade behövts är när kommuner saknar effektiva verktyg för att 

få privata aktörer att tillämpa klimatanpassning. Det handlar således om mer än 

informationsspridning och kunskap, utan även om motstridiga intressen. Vi gör koppling till 

Sveriges top-down-styrda Nationella miljömål, och de styrmedel som används för dem, och 

menar att klimatanpassningen hade blivit effektivare med liknande styrmedel (Kanyama, 

Carlsen och Dreborg, 2013). Detta är ett exempel på att bottom-up-styrd anpassning behöver 

rätt verktyg för att anpassningen ska bli effektiv till implementering. 

I Finlands top-down-styrda klimatanpassning är det istället problem i att det fastän nationell 

styrning saknas tydliga riktlinjer för aktörerna (kommunerna och regionerna) på de lägre 

nivåerna i hierarkin, samt att övertala aktörer på dessa nivåer att det är viktigt med 

klimatanpassning (Glaas, 2013, Glaas och Juhola, 2013). Även detta resulterar i 

implementeringssvårigheter men även att aktörerna utför egna åtgärder som kan skilja sig 

beroende på kommunens tillgångar, där vissa har större möjligheter än andra. 

Skillnaderna kopplat till implementering och styrformer för Sverige och Finland är följande: 

Kommunerna i bottom-up-styrda Sverige behöver hårdare styrmedel för att få med sig privata 

aktörer. Top-down-styrda Finland behöver istället tydligare styrning från nationell nivå till 

regional. Men det har också visats av Juhola (2013) att privata aktörer i Finland utför egen 

anpassning på grund av bristande nationell styrning. För att lyckas bättre med implementering 

behöver alltså den bottom-up styrda anpassningen starka verktyg medan den top-down styrda 

behöver både tydliga riktlinjer och resurser från nationell nivå. Även här föreslår vi en delad 

styrform där de effektivaste delarna ur de båda väljs ut. Bottom-up-formen behöver alltså 

starkare styrmedel likt de som används inom top-down, på så vis kan aktörer i bottom-up 

hänvisa till starkare styrning uppfrån systemet. Exempelvis lagar eller förordningar. 

Aktörerna inom top-down behöver tydligare riktlinjer och mer resurser för att möta lokala och 

regionala behov. Med mer ansvar hos lokala aktörer, vilket också innebär mer resurser hos 

dessa, blir det lättare att möta efterfrågan.  

7.      Slutsatser 
En tydlig skillnad mellan de båda styrformerna är att det i den top-down-styrda anpassningen 

saknas tydliga riktlinjer och det är svårt att övertala lokala aktörer om anpassningens 

betydelse, detta trots Nationella planer. Medan de olika aktörerna i bottom-up istället är 

drabbade av brist på ekonomiska resurser, styrmedel och informationsmedel. Båda 

styrformerna har problem med att inkludera privata aktörer. Därför behövs bättre samarbete 

mellan samtliga aktörer men även effektivare styrmedel för beslutsfattare. Sverige har 

tillämpat bottom-up i styrningen av klimatanpassning, medan Finland och Holland använder 

top-down. Inom länderna finns emellertid vissa kombinationer av styrformerna. Extra tydligt 

är detta för Sverige som genom handlingsplaner från länsstyrelsen även styrt med top-down. 

Och för Finland där de privata aktörerna, i brist på kraftiga regleringsinstrument uppifrån 

beslutshierarkin, tillämpar egen klimatanpassning, vilket blir bottom-up. Det har funnits en 

efterfrågan på informationsplattformar för klimatanpassning. Fungerande sådana finns nu men 
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anses bristfälliga då lokala aktörer fortfarande saknar “rätt” kunskaper. Det är därför viktigt 

att utveckla dessa plattformar med information och planeringsverktyg så kommunerna ska 

kunna arbeta effektivt. En kombination av bottom-up och top-down är att föredra. Detta för 

att undvika de problem förknippade till specifik styrform. Vi föreslår därför 

informationsutbyte mellan länder som tillämpar de olika styrformerna för att på så vis kunna 

tydliggöra problem och ta tillvara på möjligheter. 
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