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Abstract 

With a changing climate, we face great pressure in the future. In order to adapt to both the 

current and future climate we need to work with climate adaptation. Climate change can have 

a large impact on the functioning of society and thus create great damage on society. In this 

paper, we have chosen to look at climate change adaptation at the municipal level. We have 

chosen three different municipalities to interview, Norrköping, Linköping and Söderköping. 

The purpose of this paper is to examine how three municipalities in Östergötland are dealing 

with climate adaptation and determine if this has changed over time, with a lot of focus on the 

official’s perception of the problem. The method that has been used is a semi- structured 

interview study and the respondents has been officials who work or who have worked with 

climate adaptation. After completing the interviews a compilation of responses was made and 

analysed more profound. The results of the study show that the prioritization of climate 

adaption differs between the municipalities. In Norrköping and Linköping the climate 

adaptation work is considered to be well prioritized, and is rising on the agenda. It is less 

prioritized in Söderköping and has been so over the years. Based on the interviews, there is an 

interest in working more with climate adaptation than is done in the current situation, and 

there are several factors that affect climate adaptation efforts, which can be seen as both 

barriers and driving forces depending on situation. Those are for example: amount of 

resources, politics, size of the municipality, experience of past climate related events, 

knowledge, support from higher levels and distribution of responsibilities. 

 

  



 
 

Sammanfattning 

Med ett föränderligt klimat kommer vi möta stora påfrestningar och för att anpassa oss till 

både det nuvarande och framtida klimatet behöver vi arbeta med klimatanpassning. 

Klimatförändringarna kan medföra stora effekter på samhällets funktioner och på så sätt skapa 

stora påfrestningar på samhället. I denna uppsats har vi valt att titta närmare på 

klimatanpassning på kommunal nivå. Vi valde tre olika kommuner att undersöka: Norrköping, 

Linköping och Söderköping. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur tre 

Östgötakommuner arbetar med klimatanpassning och utröna om detta arbete har förändrats 

över tid. Fokus har till stor del legat på tjänstemännens syn på klimatanpassningsarbetet. 

Metoden som har använts är en semi-strukturerad intervjustudie och respondenterna har varit 

tjänstemän som arbetar eller har arbetat med klimatanpassning på kommunerna. Efter 

genomförda intervjuer gjordes en sammanställning av svaren som sedan analyserades mer 

djupgående samt diskuterades. Studiens resultat visar att prioriteringen av 

klimatanpassningsarbetet skiljer sig åt mellan de olika kommunerna. I Norrköping och 

Linköping anser man att klimatanpassningsarbetet är väl prioriterat, och att arbetet har stigit 

på agendan med åren. I Söderköping arbetar man inte med det i större utsträckning och så har 

varit fallet även då en tidigare studie gjorts. Det verkar dock finnas ett intresse av att arbeta 

mer med klimatanpassning än vad som görs i dagsläget. Det finns ett flertal faktorer som 

påverkar klimatanpassningsarbetet, vilka kan benämnas som både drivkrafter eller barriärer 

beroende på situation. Några sådana är resurser, politik, storlek på kommun, erfarenhet av 

tidigare klimatrelaterade händelser, kunskapsläge, stöd från högre instanser samt 

ansvarsfördelning. 
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Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av två huvudsakliga delar, den första innehållandes inledning, beskrivning 

av syftet med studien, bakgrund samt en beskrivning av hur vi har samlat in empiri. Den 

andra delen är en resultatdel med en analys och diskussion av insamlad empiri. Här drar vi 

även slutsatser samt knyter an till syftet. 

 

Inledning 
Klimatförändringar kan medföra omfattande effekter på 

samhällets funktioner och därmed svåra påfrestningar på 

samhället (SOU 2007:60). De berör samtliga samhällssektorer, 

ekosystem, natur, kulturmiljö och vår hälsa och medför många 

gånger stora konsekvenser för infrastruktur, bebyggelse, 

kvalitet på dricksvatten, biologisk mångfald samt jord och 

skogsbruket. Faktum är att de ökade klimatförändringarna gör 

att vi även längre fram får räkna med att påfrestningarna ökar 

och att nya risker framkommer. Tack vare sitt geografiska läge 

klarar sig dock Sverige från en stor del av de mest kritiska 

typerna av naturkatastrofer. På våra breddgrader förekommer 

exempelvis inte tropiska cykloner och kraftiga jordskalv, därför 

är inte sannolikheten att omkomma till följd av en naturolycka 

stor. Det inträffar dock naturolyckor och naturkatastrofer i 

Sverige som medför stor miljömässig, ekonomisk och mänsklig 

skada, men det sker sällan. Naturrisker vi får handskas med är 

skyfall, översvämningar, stormar, skred, skogsbränder, extrema 

snöoväder och laviner (Länsstyrelsen Östergötland, 2014; 

MSB, 2009). 

 

Erfarenheter av extrema väderhändelser i Sverige, exempelvis översvämningar och stormar, 

visar tydliga begränsningar i beredskap. Därmed är det nödvändigt att ställa frågor gällande 

vad som främjar och begränsar vår anpassningsförmåga (Storbjörk, u.å). Samhällets sårbarhet 

vid förändringar i klimat hänger ihop med hur pass förberedda vi är och hur vi bemöter 

förmodade förändringar. För att kunna hantera extrema vädersituationer är vår förberedelse 

grundläggande (SOU 2007:60). I och med att klimatet förändras, ändras samhällets 

förutsättningar för utveckling, och hur stora framtida konsekvenser vårt samhälle kommer att 

få av klimatförändringarna beror på hur väl anpassat vårt samhälle är för ett varmare och 

blötare klimat (Länsstyrelsen Östergötland, 2014). 

 

För att hantera klimatförändringarna menar Storbjörk (2007) att det krävs implementering av 

policys, program och strategier på flera olika nivåer i samhället; såväl internationell och 

nationell som regional och lokal. Lokalt ses kommuner som både en del av problemet och 

som en lösning på klimatförändringarna. Det är bekräftat att lokala myndigheter ofta är 

centrala aktörer när det rör sig om att samordna samt underlätta åtgärder avseende 

klimatförändringar. Storbjörk (2007 skriver vidare att det därför är av stor vikt att se till den 

lokala kontexten och titta på vilken roll städer och kommuner spelar i formulering samt 

implementering av policys för klimatförändringsarbete (Storbjörk, 2007). Enligt Storbjörk 

Klimatanpassning: 

Klimatanpassning innebär 

åtgärder för att anpassa 

samhället till de 

klimatförändringar vi redan 

märker av idag och de som vi 

inte kan förhindra i framtiden. 

Klimatanpassning är inte 

detsamma som åtgärder för 

att minska 

klimatförändringar, genom 

framförallt 

utsläppsminskningar, och ska 

således inte blandas ihop med 

mitigering 

(klimatanpassningsportalen, 

2014b). 
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(2006) anser nationella myndigheter att det råder en stor variation avseende svenska 

kommuners riskmedvetenhet rörande sårbarheter för väder och klimat. Somliga kommuner är 

väl insatta i ämnet medan andra är desto mindre medvetna. En del ignorerar rentav 

problematiken.  

 

Det har gått sex år sedan Johansson et al. (2009) skrev sin rapport Hur möter 

Östgötakommunerna klimatfrågan - En kartläggning av risker, sårbarhet och anpassning 

inför klimatvariationer och klimatförändringar. Syftet med rapporten var: 

 
“(...) att redovisa resultatet av en kartläggning av uppfattningar och insatser kring risker, sårbarhet, 

beredskap och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar i Östergötlands samtliga 13 

kommuner.” 

 

Den illustrerar samtliga Östgötakommuners bild av klimatförändringar och klimatvariationer 

och risker samt sårbarhet inför dessa, arbete förenat med sårbarhet och anpassning samt roll- 

och ansvarsfördelning (Johansson et al. 2009). I studien nämner Johansson et al. (2009) att 

Söderköpings kommun hade diskuterat klimatfrågor men att de varken prioriterades politiskt 

eller av tjänstemännen på grund av att det inte hade funnits några akuta problem. I Linköping 

hade klimatfrågan däremot en hög politiskt prioritet och man såg att medvetenheten och 

kunskapen kring klimatanpassning hade ökat, samt att frågorna enligt tjänstemännen togs på 

allvar. Anpassningsåtgärder hade gjorts då man köpt in mobila elkraftverk på grund av att 

man drabbats av januaristormen Per. Norrköpings medvetenhet när det handlar om 

klimatfrågor upplevdes ha ökat inom kommunen. Det fanns en medvetenhet om ett behov av 

anpassning då man hade sett tecken på att det skedde förändringar redan då. Klimatfrågorna 

bedömdes ligga högt upp på den politiska dagordningen och det politiska ledarskapet kring 

klimat- och hållbarhetsfrågor var tydlig. 

 

År 2009, samma år som nämnd rapport skrevs, infördes förändringar i Plan- och bygglagen 

för att säkra att kommuner tar hänsyn till klimatrisker i sin planering; att klimatrisker hanteras 

i översiktsplaner, detaljplaner och i konkret bygglovgivning (Hjerpe et al, 2014). 

Lagändringen var alltså något nytt och någon förändring i klimatanpassningsarbetet till följd 

av ändringen hade troligen inte gått att se ännu. Idag, sex år senare, torde en skillnad gå att se 

i kommunernas klimatanpassningsarbete. Därför argumenterar vi för att det är relevant att se 

hur det kommunala anpassningsarbetet och prioriteringen har förändrats med tiden. 

 

Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur tre Östgötakommuner arbetar med 

klimatanpassning och utröna om detta har förändrats över tid. Fokus kommer delvis/till stor 

del att ligga på tjänstemännens syn på klimatanpassningsarbetet. 

 

Frågeställningar 

      1. Vilken är tjänstemännens uppfattning gällande hur klimatanpassningsarbete prioriteras i 

kommunerna? 

2. Hur ser kunskapsläget ut angående klimatanpassning ut i kommunerna? 



3 
 

      3. Vilka faktorer påverkar klimatanpassningsarbetets prioritering enligt tjänstemännen? 

(Faktorer benämns i denna studie som antingen drivkrafter eller barriärer). 

 

Metod och genomförande 
I följande kapitel beskrivs metoden som har använts för att samla empiri, även motivering 

samt kritik mot denna. 

Intervjumetod 

En kvalitativ metod har använts för den här studien. Berg (2001, s. 2-3) belyser skillnaden 

mellan kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt, och menar att ett kvantitativt berör 

mängden av någonting medan ett kvalitativt handlar om “sakers natur” (Berg, 2001, s. 2-

3).  Detta uppfattar vi som hur något förhåller sig till övriga världen, hur någonting är 

beskaffat. Enligt Kvale (1997, s. 34-39) sätts den intervjuades livsvärld samt relation till 

denna i fokus när man talar om en kvalitativ forskningsintervju. Syftet är att tyda meningen 

hos teman i den intervjuades värld; man vill ha nyanserade beskrivningar av olika sidor av 

respondentens livsvärld. Intervjun i sig är inriktad på bestämda teman och är varken strängt 

strukturerad eller helt “ostyrd”. “Den kunskap som erhålls i en intervju frambringas genom det 

mellanmänskliga samspelet i situationen” (Kvale, 1997, s. 34-39). 

 

Det finns tre typer av kvalitativa intervjumetoder: Den strukturerade (standardiserade), den 

ostrukturerade (ostandardiserade/informella) och den semi-strukturerade (semi-

standardiserade/guidade) intervjun (Berg, 2001, s. 68 ). Den kvalitativa intervjustudien som 

har använts är en semi-strukturerad (Kvale, 1997, s. 32). Berg (2001, s. 70) menar att en sådan 

intervjumetod involverar ett förutbestämt antal frågor eller specifika teman, vilka vanligtvis 

ställs i en systematisk och specifik ordning av intervjuaren. Denne är dock tillåten, rentav 

förväntad, att använda sig av en viss grad av frihet under intervjun. Detta med syftet att gå 

bortom svaren för de förberedda och standardiserade frågorna/teman. Frågorna som ställs i 

den semi-strukturerade intervjun “(..) kan reflektera en medvetenhet gällande att individer förstår 

världen på olika sätt” (egen översättning) (Berg, 2001, s. 70). På så sätt kan man förstå världen 

ur respondentens perspektiv (Berg, 2001, s. 70). Med tanke på denna studies syfte är en semi-

strukturerad metod väldigt lämplig. Vi vill belysa tjänstemännens uppfattning avseende hur 

klimatanpassningsfrågor prioriteras, hur de ser på kunskapsläget i kommunerna samt vilka 

faktorer de ser som väsentliga, och en semi-strukturerad intervju gör att vi kan dra slutsatser 

kring detta. Det på grund av typen av frågor som ställs under intervjun samt val av 

respondenter. Möjligheten att ställa följdfrågor i en semi-strukturerad intervju ger djupare och 

tydligare svar från respondenterna och således får vi en bättre bild av tjänstemännens 

uppfattning gällande klimatanpassning i kommunen. En strikt hållen intervju hade inte givit 

möjlighet att ställa följdfrågor och därmed gå på djupet med respondenternas uppfattning om 

klimatanpassning i kommunerna, och därmed hade inte en helhetsförståelse kring 

klimatanpassning i kommunerna erhållits. Genom vald metod visar sig också tjänstemännens 

uppfattning kring vilka faktorer som påverkar hur klimatanpassning prioriteras i kommunen. 

Vi argumenterar för att det enda sättet att få reda på tjänstemännens syn på problematiken är 

att genomföra en intervju, då vi anser att en konversation med en annan människa är det bästa 

sättet att få ta del av dennes världsbild. I och med den valda metoden kommer det även gå att 

utlysa om klimatanpassningsarbetet i kommunerna har förändrats över tid. Som nämnt 
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tidigare är den enda möjligheten att få svar på denna fråga att genomföra en intervju och ställa 

frågor till berörda tjänstemän.    

 

I enlighet med vad Berg (2001, s. 70) skriver har en intervjuguide utformats med specifika 

teman enligt vilken fyra intervjuer har genomförts. Genom att använda sig av en sådan blir 

intervjun inte strikt hållen och utrymme ges för frågor som kan tänkas komma upp under 

samtalets gång (Kvale, 1997, s. 32). Efter att den sammanställts ”testades” den på oss själva 

för att försäkra att frågorna var lämpliga och att de skulle utgöra en bra grund för en intervju. 

Även exempel på lämpliga följdfrågor uppfördes. Smärre ändringar gjordes i guiden vartefter 

för att säkerställa en god intervju. 

 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dessa. Detta gjordes var för sig, varpå vi 

läste igenom varandras transkriberingar.  

 

Materialet som framställdes utifrån intervjuerna kartlades och sammanfattats utifrån 

syftesfrågeställningarna. Sedan analyserades materialet på ett djupare stadie samt 

diskuterades, varpå slutsatser drogs.  

 

Validitet och reliabilitet 

Enligt Cozby och Bates (2012) innebär reliabilitet tillförlitlighet, en studies kapacitet att 

komma fram till samma resultat under samma betingelser, eller med andra ord är reliabilitet 

ett mått på hur replikerbar metoden för en studie är. Enligt Bergström & Boréus (2010) är 

förutsättningen för en god reliabilitet att vara tillräckligt noggrann i mätningar och 

uträkningar. Men begreppet reliabilitet kan även vidgas och därmed bli relevant även för de 

undersökningar där man inte räknar eller mäter. Enligt författarna handlar det då mer allmänt 

om att vara noggrann i undersökningens alla led, att eliminera felkällor i möjligaste grad 

(Bergström & Boréus, 2010, s. 35). 

 

Vi har varit konsekventa under arbetets gång och intervjuerna har genomförts under likadana 

omständigheter samt på respondenternas arbetsplatser. Vi har haft en specifik intervjumall att 

utgå ifrån vilken har använts för samtliga intervjuer och alla respondenter har haft samma 

utgångsläge då ingen har fått ta del av frågorna i förväg och därmed ej haft möjlighet att 

förbereda några specifika svar. Samtliga samtal har spelats in och empirin har bearbetats 

enligt en specifik mall. Således argumenterar vi för att vi har en god reliabilitet. 

 

Cozby och Bates (2012) menar att Validitet generellt sett innebär att utröna om man mäter 

det man avser att mäta. Har något hög validitet är det “sant” på så sätt att det är understött av 

tillgängligt bevis. Även validitetsfrågan kan vidgas till att också gälla undersökningar som 

inte använder sig av räknande eller mätningar. Istället handlar validiteten då om huruvida den 

undersökning som genomförts för att besvara en bestämd fråga, verkligen kan ge svar på just 

den frågan (Bergström & Boréus, 2010, s. 34). När man talar om validitet handlar det först 

och främst om att utföra momenten i en forskningsprocess så bra som möjligt (Langemar, 

2008). 

 

Det som kan ge denna studie hög validitet är det faktum att samma två personer har utfört 

samt bearbetat samtliga intervjuer. Samma mall har även använts för bearbetningen och därför 

har en liknande metodik använts konsekvent under momenten resultatuppförande, analys samt 

diskussion. Respondenterna har samtliga en roll utpekad som betydande i 
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klimatanpassningsarbetet och därmed kan informationen erhållen från intervjuerna förmodas 

ge tillförlitlig information, samt bidra till att ge svar på studiens syfte. På så sätt kan 

undersökningen anses ha hög validitet. 

 

Val av kommuner 

Då denna uppsats har uppförts i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland har vi valt att 

hålla oss inom Östergötland, och således har tre Östgötakommuner valts; Linköping, 

Norrköping och Söderköping, av vilka de två förstnämnda kan ses som stora kommuner 

medan sistnämnda är en relativt liten. Vi har medvetet valt kommuner av olika storlek för att 

få en mer djuplodande diskussion med fler variabler att diskutera. Fler kommuner hade 

självklart lett till ett större material men det hade blivit svårhanterligt inom angiven tidsram.   

 

Val av tjänstemän 

Via mailkontakt med var kommun klargjordes att vi ville ha kontakt med tjänstemän som 

arbetar eller som har arbetat aktivt med klimatanpassningsfrågor. Respondenterna valdes 

sedan ut genom rekommendation av kontaktpersonen på var kommun. Vi klargjorde för 

kontaktpersonerna att vi ville intervjua tjänsteman som har jobbat, eller som jobbar aktivt med 

klimatanpassningsfrågor. Efter att ha erhållit olika namn kontaktades respondenterna via mail 

och telefon samt blev informerade om examensarbetet och dess syfte, varpå de blev 

tillfrågade om att ställa upp på en intervju. Samtliga blev informerade om att vi önskade spela 

in intervjun och att denna i ett senare stadie skulle raderas. 

Från början var tanken att utföra två intervjuer på var kommun för att på så sätt få ett 

omfattande material att arbeta med. Under arbetets gång visade sig dock flertalet respondenter 

ha svårt att avsätta tid, och därmed gjordes i slutändan fyra intervjuer. Två på Norrköpings 

kommun, en på Linköpings kommun och en intervju på Söderköpings kommun inkluderande 

två respondenter under samma samtal. Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats 

och var och en av intervjuerna tog ungefär en halvtimme. 

Intervjun med tjänstemännen på Söderköpings kommun utfördes under lugna omständigheter 

i ett mötesrum med båda tjänstemännen deltagande samtidigt. Tanken var från början att 

utföra intervjuerna vid olika tidpunkt med var tjänsteman för sig men på grund av speciella 

omständigheter var båda med på samma intervju. 

Intervjun i Linköping hölls också i ett mötesrum. Det var under denna intervju lite 

bakgrundsljud, något som vi dock inte upplevde som störande. 

Intervjuerna i Norrköping utfördes på olika dagar med en intervjuare på vardera. De hölls 

också i mötesrum på vardera aktuell förvaltning och under lugna omständigheter. 

 

Kritik mot vald metod 

Berg (2001, s. 2) menar att de kvalitativa metoderna ibland ifrågasätts för att inte vara 

vetenskapliga, och således ogiltiga. Dock belyser författaren det faktum att bara för att en del 
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kvalitativa forskningsprojekt har utförts på ett bristfälligt sätt behöver man inte förkasta hela 

den kvalitativa disciplinen (Berg, 2001,s. 2). 

 

Valet av frågor samt antalet frågor i denna studie är självklart något som har påverkat resultat. 

Fler frågor hade givit fler svar, dock var uppfattningen hos oss att tolv frågor var lämpligt och 

att de skulle ge svar på nämnt syfte. Detta för att uppförda frågeställningar fångar upp det som 

enligt litteraturen på området förefaller relevant i sammanhanget. 

 

Valet av respondenter är naturligtvis något som också påverkar resultatet väsentligt. Andra 

tjänstemän hade kunnat ge annorlunda svar vilket hade medfört ett annat resultat. Även det 

faktum att intervjun i Söderköping utfördes med båda respondenter samtidigt kan ha påverkat 

på olika sätt, nämligen på så sätt att svaren eventuellt inte blev lika utförliga som de hade 

kunnat bli i två separata intervjuer. Tjänstemännen som valdes ut har dock centrala roller i 

sammanhanget och ses därför som lämpliga. 

 

Bakgrund 

Klimatförändringar och konsekvenser 

Den atmosfäriska koncentrationen av framförallt växthusgaserna koldioxid och metan har 

ändrats, och ändras över tid, vilket påverkar jorden energibalans. Dessa förändringar hänger 

ihop med såväl naturliga processer som explosionen i mänsklig aktivitet, vilken mer 

dramatiskt och nyligen påverkar förändringarna. Framförallt är det förbränningen av fossila 

bränslen och användningen av land som bidragit till ökningen av koldioxid och metan, en 

ökning till nivåer som inte förekommit på 800 000 år. Den större mängden växthusgaser i 

atmosfären bidrar till att infraröd strålning hålls kvar i större utsträckning på jorden, vilket 

medför högre temperaturer (Buckle et al., 2014). Människans utsläpp av växthusgaser bidrar 

således till att värma upp vår jord och klimatförändringar är en följd av människans utsläpp av 

växthusgaser. Det mesta tyder på att det framtida klimatet kommer att bli varmare än i 

dagsläget (Länsstyrelsen Östergötland, 2011). 

 

Enligt Buckle et al. (2014) är klimatförändringarna en av 2000-talets största utmaningar. 

Under 1900-talet har den globala medeltemperaturen ökat med 0,6 grader, medan den i 

Europa ökat med cirka 1 grad (Europeiska kommissionen, 2006), och fram till år 2100 

beräknas den globala medeltemperaturen öka med 1,5 till 7 grader (Länsstyrelsen 

Östergötland, 2011). Den ökande medeltemperaturen har flertalet effekter, såsom att polarisen 

håller på att smälta, att glaciärerna krymper och att havsnivåerna stiger. Även mer extremt 

väder har visat sig genom stormar, översvämningar, torka och värmeböljor (Länsstyrelsen, 

2011). 

 

Klimatförändringar i Sverige 

Sverige blir varmare… 

Sveriges klimat har alltid varierat, men sett ur ett hundraårigt perspektiv har de senaste 15 

årens temperaturöverskott och nederbördsmängd varit ovanligt stor. Under de senaste 75 åren 
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har Sveriges klimat varit förhållandevis varmt, framförallt under 1930-talet och efter år 1987 

då en markant uppvärmning har skett (SOU 2007:60). 

SOU (2007) och Länsstyrelserna (2012) pekar på att Sverige i framtiden kommer att få ett 

gradvis varmare klimat. Enligt SOU:s modellscenarier kommer medeltemperaturen i Sverige 

att stiga med 3 till 5 grader till 2080-talet, jämfört med åren 1960 till 1990 och tack vare 

uppvärmningen flyttas temperaturzonerna norrut (SOU 2007:60; Länsstyrelserna, 2012). 

 

… och blötare 

Nederbörden i Sverige har ökat betydligt under 1900-talet och framåt, och tydligast är en 

uppgång efter 1970-talet. I framtiden förmodas nederbörden öka med mellan 10 till 20 

procent under det närmaste seklet och kommer variera kraftigt mellan år och decennier (SOU 

2007:60; Länsstyrelserna, 2012). Antalet dagar med kraftig nederbörd förmodas öka på de 

flesta platser runt om i landet under höst, vinter och vår men allra störst kommer ökningen 

vara under vintern för hela Sverige. Detta avser såväl områden där den totala nederbörden 

ökar som områden där den minskar. 

 
I anknytning till skyfall kommer översvämningar med efterföljande problem öka, framförallt 

under vintern och i västra Sverige (Länsstyrelserna, 2012). Översvämningar och höga flöden 

är något som inträffar med jämna mellanrum, och orsakerna kan vara flera beroende på om de 

sker vid vattendrag, vid sjöar, längs kusterna eller i städer, och orsakas ofta av en kombination 

av olika faktorer. Korta och intensiva regn kan medföra höga flöden i mindre vattendrag, eller 

leda till överfulla dagvattensystem och därmed orsaka översvämning inom tätbebyggelse. 

Längre regnperioder kan höja flödena i sjöar och stora vattendrag, och bebyggelse samt 

infrastruktur som rör sig närmar sjöar, vattendrag och kust blir extra utsatta för 

översvämningar.  (SOU 2007:60; SMHI, 2004; Klimatanpassningsportalen, 2014). 

 

Genom det pågående skiftande klimatet kommer skred med stor sannolikhet bli allt mer 

vanligare i framtiden. Klimatförändringarna påverkar också frekvensen av ras i berg. 

(Norrköpings kommun, 2012). 

 

Östergötlands exponering för klimatförändringar 

Brulfert et al. (2012) menar att det är av vikt att genomföra studier av hur kommuner påverkas 

för att kunna planera och anpassa sig till klimatförändringarna. Enligt Johansson et.al (2009) 

kommer vintertemperaturen i Östergötland att stiga med drygt 5-6 o C till år 2100 medan 

temperaturen under övriga årstider beräknas stiga med omkring 3,5-5 o C. Frekvensen av dagar 

med minusgrader väntas avta ordentligt och de kallaste dagarna blir färre och närapå tio 

grader varmare. De varma dagarna ökar i antal men blir bara några grader varmare. När vi 

pratar om värme så kommer värmeböljor bli mer frekventa särskilt under perioden 2071–

2100. Det finns dock en trend mot en ökad nederbörd för alla säsonger utom under sommaren, 

då den kommer minska jämfört med dagens läge. I Östergötland finns fara för översvämning, 

särskilt längs vattendrag, sjöar och havskuster, detta på grund av lågt liggande områden redan 

vid dagens förhållanden. Riskerna för översvämning kan öka vid nederbörd till följd av 

klimatförändringar, vilket särskilt gäller vid de stora vattendragen Motala ström, Stångån och 

Svartån. Om man också tittar lokalt kan även mindre vattendrag leda till översvämning där 

vattenflöden hindras genom naturliga hinder eller fördämningar. Områden kring 
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östersjökusten kan också vara ett område som kan komma att översvämmas till följd av att 

havets nivå stiger vid klimatförändringar (Johansson et al. 2009). 

 

Klimatanpassning 

“Klimatanpassning innebär att vi reducerar skador, hanterar konsekvenser, och tar tillvara 

möjligheter som det förändrade klimatet medför” (Länsstyrelsen Östergötland, 2014, s. 7) 

 

Oavsett framtida klimatscenario är klimatanpassning något nödvändigt (Storbjörk & Hedrén, 

2010). Att arbeta med klimatanpassning innebär att man arbetar med att anpassa samhället till 

klimatförändringar som märks idag, såväl till de som ej kan förhindras i framtiden. 

Anpassningen till de ej längre undvikbara klimatförändringarna är ett essentiellt komplement 

till arbetet med minskning av utsläpp (Länsstyrelsen Östergötland, 2014). 

 

Klimatanpassning kan enligt Länsstyrelsen Östergötland (2014) relateras till samtliga sektorer 

i samhället som påverkas av högre temperaturer och förändrade nederbördsmönster. Även till 

alla organisationer med ett samhällsansvar samt verksamheter vilka har inverkan på 

samhällets struktur, utveckling och bevarande. Olika delar av klimatanpassningsfrågan 

ansvaras av olika myndigheter inom respektive sektorsområde. Kommunerna har ett stort 

ansvar i arbetet med att hantera klimatanpassningsfrågan då de har planmonopol och har 

ansvar för den kommunala planeringen (Länsstyrelsen Östergötland, 2014). Enligt Storbjörk 

(2006) spelar den kommunala arenan en grundläggande roll när det rör sig om planering och 

beslut om lokalisering av bebyggelse och samhälleliga verksamheter. Klimatanpassning i den 

fysiska planeringen handlar till exempel om att i nya planer hantera frågor som rör 

lokalisering och utformning av verksamheter och bebyggelse, och även att ta ställning till 

behovet av skyddsåtgärder. Det handlar också om att avsätta tillräckliga skyddsavstånd utifrån 

förväntade framtida klimatförhållanden samt att i existerande bebyggelse hantera exempelvis 

teknisk infrastruktur och grönstruktur på ett strategiskt vis (Storbjörk, 2006). 

 

Teori och tidigare forskning 

Adaptive management kan enligt Shapiro (2009, s.1) förklaras som: 

“(..) en systematisk metod för att förbättra resursförvaltning genom att lära av förvaltningsresultat” 
(egen översättning). 

Doremus et al. (2011) menar att tillvägagångssättet är särskilt användbart då ovisshet gör 

beslutsfattande svårt, och då utsikterna för att minska osäkerheten tycks bra. Därmed kan 

adaptive management vara lämpligt när man behöver ta itu med miljöproblem som 

kännetecknas av dynamiska system och en bristfällig förståelse (Doremus et al. 2011), såsom 

klimatförändringar. Enligt Shapiro (2009) inkluderar ett adaptivt tillvägagångssätt att hitta 

alternativa sätt att hantera förvaltningsmål, att utgå från nuvarande kunskapsläge och därmed 

förutsäga resultatet av tillgängliga alternativ, att implementera ett eller flera av dessa 

alternativ, att övervaka för att ta lärdom av effekterna av gjorda förvaltningsåtgärder samt att i 

ett senare skede använda dessa resultat för att aktualisera och justera förvaltningsåtgärder. 

Tillvägagångssättet inriktar sig inte endast på att ta goda beslut i nutid, utan även på att samla 

kunskap och erfarenhet så att framtida förvaltningsbeslut kan bli förbättrade (Shapiro, 2009). 
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Således är adaptive management något som sträcker sig över tidsskalan, och som kan ses som 

lämpligt samt applicerbart på beslutsfattning kopplat till klimatförändringar med 

efterkommande behov av anpassning. 

Enligt Climate Action (2015) är anpassningsåtgärder något som behövs på samtliga nivåer; 

lokal, regional, nationell EU-nivå samt internationell nivå. Då klimateffekter dock varierar 

mellan regioner avseende svårighetsgrad och karaktär så vidtas de flesta initiativen på 

regional eller lokal nivå. Dessutom råder en variation mellan populationer, ekonomiska 

sektorer och regioner gällande hantering- och anpassningskapacitet (Climate Action, 2015). 

Adger et al. (2015) belyser att vad som anses vara en begränsning i ett samhälle beror på 

etiska ståndpunkter, vikten som läggs vid vetenskapliga förutsägningar, hur man uppfattar risk 

och hur olika platser och kulturella ting värderas. Alltså skiljer sig risker åt mellan samhällen 

(Adger et al., 2015). 

Wamsler & Brink (2014) menar att i Sverige har kommunerna endast jobbat med 

klimatanpassning i några år. De har huvudansvaret för att implementera riskutbildning och för 

att se till anpassningsåtgärder sker, men har olika förutsättningar avseende storlek, budget, 

personal, kunskap och tidigare erfarenhet av faror. Wamsler & Brink (2014) belyser även att 

ambitionerna mellan kommuner skiljer sig åt; vissa vill vara ledande, andra har knappt 

påbörjat klimatanpassningsarbetet (Wamsler & Brink, 2014). Detta kan kopplas till vårt valda 

syfte och metod, där vi undersöker kommuner av olika storlek och deras riskmedvetenhet. 

Därmed kan kommunernas ambitionsnivå tydliggöras. 

Enligt Adger et al. (2005) är anpassning till framtida klimatanpassning något som triggas av 

tidigare händelser såväl som beräkningar av framtida händelser. Anpassning består av 

åtgärder i hela samhället, av individer, grupper och regeringar. Anpassningen för klimat kan 

alltså bli motiverad av flera drivkrafter, inkluderat att skydda den ekonomiska välfärden eller 

att genomföra förbättringar avseende säkerhet (Adger et al, 2005). Således blir det relevant att 

diskutera vilka drivkrafter som är aktuella i arbete med klimatanpassning på kommunal nivå. 

Storbjörk (2006) skriver att det är samtliga nationella myndigheternas uppfattning att 

kommunernas riskmedvetenhet gällande sårbarheter för väder och klimat varierar stort. 

Medan vissa kommuner bedöms vara väl medvetna om risker och för debatt i frågorna, 

värderas andra som omedvetna, och en del tycks rentav blunda för problemen. Storbjörk 

(2006) menar fortsättningsvis att svårigheten tycks ligga i att sprida riskmedvetenhet samt att 

omsätta denna i praktisk handling (Storbjörk, 2006). En fråga man kan ställa sig är: Hur väl är 

kommuner riskmedvetna, vad gäller utsatthet för ett förändrat klimat med fokus på 

översvämningar och liknande klimatrelaterade händelser, och vilken grad omsätts denna i 

praktisk handling? 

Enligt Doremus et al. (2011) är ovisshet och föränderliga system typiskt när man talar om 

miljö- och naturresursproblem. Miljösystem är komplexa och svårförstådda, och förändringar 

i naturliga processer kan vara svåra eller rentav omöjliga att förutse. Omfattande globala 

klimatförändringar påverkar dessutom system som redan från början var dynamiska, vilket 

gör det hela ännu mer komplicerat (Doremus et al. 2011). McDonald & Styles (2014) nämner 

att exempelvis medför effekterna av havshöjning kombinerat med stormsvallvågor 

kusterosion, vilket leder till skador på samt förluster av infrastruktur och tillgångar. Därmed 

blir livstillgångar mindre och kostnader förknippade med reparation och underhåll större. För 

att anpassa sig till klimatförändringarna krävs en blandning av kulturella, sociala, 

teknologiska och förvaltningsmässiga förändringar (managerial changes) (McDonald & 

Styles, 2014). 
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Enligt Shapiro (2009) kännetecknas beslutsfattning i samband med resurshantering av 

flertalet förvaltningsmål, begränsade förvaltningsmyndigheter och begränsad kapacitet, 

dynamiska fysiska och ekologiska system, samt ovissa responser från förvaltningsåtgärder. 

Således är beslutsfattandet komplext då man måste se till flera faktorer: Hur ekologiska eller 

fysiska system troligen svarar på handlingar, vilka beslutsalternativ som är tillgängliga, vilket 

resultat som önskas, hur stor risk som kan tolereras, och vilka av samtliga alternativa åtgärder 

som är de bästa. Att ta ”bra” beslut är således en utmaning (Shapiro, 2009) 

Vidare nämner Shapiro (2009) att tiden är ett problem inom resursförvaltning, då vad som kan 

ses som de bästa besluten vid en särskild tidpunkt är beroende av ett systems tillstånd. 

Hanteringen av resurser vid en särskild tidpunkt kan medföra förändringar i systemet framåt i 

tiden, och därför är syftet med resurshantering att använda sig av strategier som tar med 

beräkningar både i nutid och i framtiden. En nyckelfråga är att veta vilka 

förvaltningsstrategier som ska tas i bruk, med tanke på att lämplig förvaltningsstrategi 

försvåras av begränsad förståelse (Shapiro, 2009). 

 

McDonald & Styles (2014) uttrycker att traditionella modeller för miljöplanering och 

resurshantering tenderar att komma till korta med att hantera osäkerheter och komplexiteten 

kopplat till klimatförändringar, eller att fungera som faktiska hinder för effektiv anpassning. 

Regulativa förhållningssätt med en ”statisk” syn på miljömässiga processer har visat sig ha 

svårigheter med tanke på osäkerheterna och komplexiteten (McDonald & Styles, 2014). 

Doremus et al. (2011) pekar på att nämnda ovissheter och klimatförändringar gör det till en 

utmaning att särskilja förvaltningsstrategier som kan komma att uppnå tillämpliga 

förvaltningsmål. Det krävs provisoriska förvaltningsbeslut och ett strukturerat lärande, och 

därför kan ett lämpligt verktyg, eller tillvägagångssätt om man så vill, vara det som Doremus 

et al. (2011) nämner som Adaptive management. 

 

Presentation av kommunerna 

Nedan följer en kort presentation av kommunerna. I denna presentation har vi valt inkludera 

allmän fakta samt risker som har hittats genom en översyn av aktuella dokument uppförda av 

var kommun. 

Linköping - “Där ideér blir verklighet” 

Linköping ligger i södra Sverige, i mellersta Östergötland, och har ett invånarantal på cirka 

152 000 personer. Det är Sveriges femte största kommun och är en stor arbetsgivare med över 

8000 anställda. I kommunen är bland annat tätorterna Ljungsbro, Malmslätt, Linghem och 

Sturefors belägna (Linköpings kommun, u.å). Kommunen innefattar en del av sjön Roxen och 

genom kommunen rinner Svartån och Kinda kanal (Johansson et al, 2009). Man har 

sammanlagt sju översiktsplaner samt ett underlag från 2010 kallat “Miljö- och riskfaktorer i 

Linköpings kommun”. I övrigt lät man även uppföra en Risk- och sårbarhetsanalys år 2011. 

I ”Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun, underlag 2010” skriver man om risker i 

kommunen kopplade till klimatförändringar. Det framtida blötare klimatet kommer att 

medföra högre flöden och en ökad dagvattenproblematik. Dagvatten för med sig flertalet 

föroreningar via industri- och centrumområden och trafikytor till sjöar och vattendrag. I 
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Linköping är dagvatten från stadsmiljöer en av de största föroreningskällorna till 

Tinnerbäcken och Stångån (Linköpings kommun, 2010). 

I nämnt underlag från 2010 redovisas vattennära områden och stränder i Linköpings kommun 

som hotas av översvämning till följd av kraftig nederbörd eller högt vattenstånd (Då 

tendensen visar på reducerade framtida extremflöden i de aktuella vattendragen har man inte 

beräknat några nivåer utifrån framtida flöden). De områden i kommunen som är mest utsatta 

ligger vid sjön Roxen samt vid Stångån i Roxens mynning (Nykvarns kraftverk). Flertalet 

områden runt Roxen hotas av 100-årsflöden (det vill säga där sannolikheten för 

översvämningar beräknas till 63 procent eller högre under en 100-årsperiod). I dessa områden 

avses ingen bebyggelse tillkomma alls. Man tar även upp en del skredrisker kopplade till ökad 

nederbörd, och menar att det kan finnas en del områden längs Stångån i centrala Linköping 

och inom kommunen som har bristande stabilitet. Det råder dock ingen omedelbar skredrisk 

(Linköpings kommun, 2010). 

 

Norrköping - “Upplev Norrköping” 

Norrköpings är beläget i nordöstra Östergötland i närheten av Bråviken och ligger intill 

sjöarna Glan, Roxen samt Motala ström och inkluderar även flertalet mindre sjöar. 
Kommunen har cirka 135 539 invånare med en areal på 1491 km2 och är den största 

arbetsgivaren i Östergötland med cirka 9000 anställda. Kommunen innefattar bland annat 

tätorterna Åby, Skärblacka, Svärtinge, Krokek och Östra husby (Norrköpings kommun, 

2015). 

Norrköpings kommun ligger inom den så kallade mellansvenska låglandsregionen, och är 

således lägre belägen än Linköping. Geologin skiftar inom kommunen och kan på somliga 

håll ge orsak till skred och ras. Genom klimatförändringen blir detta troligen allt vanligare i 

framtiden. Klimatförändringen påverkar likaså frekvensen av ras i berg (Norrköpings 

kommun, 2012). 

Liksom i Linköpings kommun är översvämningar en problematik (Norrköpings kommun, 

2012). Då Norrköping är en kustkommun kan stigande havsnivå och erosion bli problem. 

Detta på grund av att Motala ström rinner genom kommunen och att Norrköping är beläget 

vid Östersjön (Johansson et al., 2009). De landområden som kan bli drabbade är framförallt 

Motala ströms utlopp i Bråviken samt sjön Glans utlopp. En barriär som hindrar stigande 

havsnivåer från att orsaka översvämningar uppströms Motala ström är Hästskodammen. 

Uppströms Hästskodammen är översvämningsrisken inte mer påtaglig på grund av 

klimatförändringar då översvämningsrisken där inte påverkas av havsnivåstigningen, utan 

bara av nederbörd. Nedström Hästskodammen är läget ett annat, då översvämningsrisken där 

påverkas direkt av den stigande havsnivån. Värt att nämna är att det finns risk för 

översvämningar såväl i dagens klimat som framtida klimat (Norrköpings kommun, 2012). 

 

Söderköping – ”Medeltidsstaden vid Göta kanal” 

Söderköping är en kustkommun belägen i Östra Östergötland, med ett invånarantal på 14 256 

invånare och en areal på 678 km2. Söderköping har även en kuststräcka på 170 km. Göta 

kanal går rakt igenom staden och västerut genom odlingslandskapet. Söderköping anlades i 
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början av 1200-talet och var under medeltiden en av Sveriges viktigaste 

hamnstäder.  Söderköpings stad domineras av villabebyggelse och är en populär inflyttarort 

med tillgång till arbetsmarknad och universitet i bland annat Norrköping och Linköping. I 

kommunen är tätorterna västra Husby, Mogata samt Snöveltorp belägna (Söderköpings 

kommun, 2015). 

Vid ökad nederbörd kan Motala ström bli översvämmad (M. Johansson et al., 2009). Då 

Söderköpings kommun är en kustkommun är naturligtvis den stigande havsnivån till följd av 

smältande isar också något som bör tas i beaktande. 
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Resultat och analys 

Nedan följer en sammanfattning av svaren erhållna i genomförda intervjuer, vilka kan 

kopplas till syftet med frågeställningar. Materialet har kartlagts och sammanfattats utifrån 

syftesfrågeställningarna, samt analyserats på ett djupare stadie. Målet med detta kapitel är 

att utveckla innebörden i intervjuerna, klarlägga respondenternas uppfattningar samt ge nya 

perspektiv på fenomen. Denna del leder in på ett kapitel i vilket materialet diskuteras. 

 

Respondenterna har kategoriserats efter kommun med en bokstav representerande 

kommuntillhörighet och en siffra för person. Detta för att säkerställa respondenternas 

anonymitet. Följande system har använts: 

 

Söderköping: Tjänsteman S1 och S2 

Linköping: Tjänsteman L1 

Norrköping: Tjänsteman N1 och N2 

 

 

Norrköping 

     1. Vilken är tjänstemännens uppfattning gällande hur klimatanpassningsarbetet 

prioriteras i kommunerna? 
 

      I Norrköping anser tjänsteman N1 att klimatanpassningsfrågan prioriterats i tillräcklig 

utsträckning medan Tjänsteman N2 menar att frågan rent generellt är prioriterad, men att det 

hela är i ett väldigt tidigt skede, dock att frågan har kommit högre upp i dagordningen. 

Tjänsteman N2 förklarar att det på senare år har varit mer och mer fokus på klimatanpassning 

kopplat till regn, nederbörd, framförallt dagvattenfrågan men också även 

översvämningsfrågan. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett tillägg för översiktsplanen för 

miljö- och riskfaktorer (2010) där de bland annat tittar på översvämningar. 

 

Tjänsteman N1 i Norrköping nämner inga konkreta åtgärder som gjorts men förklarar att 

arbetet är i planeringsfasen då en regional handlingsplan, riktlinjer för klimatanpassning (som 

den kallas i Norrköping) skall tas fram, något som gör det svårt att ge exempel på specifika 

åtgärder i nuläget. Norrköping arbetar även med att ta fram en översiktsplan för staden, då 

bland annat bygget för ostlänken samt arbetet för inre hamnen, som ska bli ett nytt område, 

ska påbörjas. Just nu är alltså tjänsteman N1:s arbete att titta på det som ska göras, att planera 

för framtiden. Tjänsteman N2 pratar också om översiktsplanarbetet och ger exempel på 

områden som är översvämningsutsatta och nämner att de försöker reservera dem som 

grönområden, för att man ska titta närmare på de områdena om man nu skulle vilja bygga på 

dem. I detaljplanen prickmarkerar de exempelvis ett område om det ligger inom höjdkurvan 

2,5 meter. Detta innebär att man inte får bygga något på det området. Vidare förklarar 

tjänsteman N2 att de i höstas påbörjade ett projekt att ta fram en förstudie för att se hur det 

skulle kunna se ut längre fram i tiden, och att det då handlar om storskaliga 

översvämningsrisker. Detta gör man i samband med att ostlänken och att en ny stadsdel kring 

resecentrum planeras. 

Angående förbättringsmöjligheter i klimatanpassningsarbetet kan Tjänsteman N1 inte ge 

exempel på något konkret. Man har fullt upp med att ta fram en handlingsplan som ska gälla 

för samtliga förvaltningar. Även Tjänsteman N2 pekar på att bilden av vad som behöver 

förbättras kommer att klarna när riktlinjerna för klimatanpassning är färdigställda. Tjänsteman 
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N1 nämner att man har stora bekymmer med störtregn och dagvattensystem som är öppna, det 

vill säga öppna ytor där vatten kan samlas. Hen menar att det är viktigt att jobba med den 

frågan för att resultatet inte ska bli översvämmade källare, och nämner vidare att det är många 

åtgärder som behöver göras och att det arbetet redan har kommit igång. Om tjänstemannen 

syftar på arbetet med handlingsplanen är oklart. Man kan förmoda att handlingsplanen med 

riktlinjer för Norrköpings kommun är något som kommer att förbättra 

klimatanpassningsarbetet avsevärt och underlätta för tjänstemännen. Även att man kan bli 

bättre på att hantera dagvattenproblematik till följd av störtregn. 

 

   

Linköping 

1. Vilken är tjänstemännens uppfattning gällande hur klimatanpassningsarbetet 

prioriteras i kommunerna? 
 

Av tjänsteman L1:s svar att döma, som arbetar med fysisk planering, är klimatanpassning en 

viktig fråga. Hen menar att bilagan till översiktsplanen är viktig för den fysiska planeringen 

och för att ha en överblick över aktuella risker. Angående prioritering anser hen att 

klimatanpassning finns med i tankarna, från plansidan ända upp till bygglov och hen tror att 

alla är medvetna om klimatanpassningsfrågan i deras arbete. Vid till exempel ett 

bygglovsbeviljande ska man ta hänsyn till klimatanpassningsfrågan. Hen förklarar att det 

framförallt har varit med på den fysiska planeringen som en viktig fråga och berättar om ett 

underlag som finns till hands kring detta, vilket är en bilaga till översiktsplanen för 

Linköpings stad som togs fram 2010. Den för fram bland annat buller, radon, förorenad mark, 

vattenfrågor, dagvatten och översvämningsbenägna områden samt skredområden. 

 

Vidare förklarar tjänstemännen att det finns diskussioner om att se över de olika vallar som 

ligger kring de platser där översvämningsrisker finns. Även dokumentet Miljö- och 

riskfaktorer för Linköpings kommun 2010 ska uppdateras, då det kommit nya kartor från 

SMHI med flöden och karteringar över Linköpings kommun. Hen säger även att det har 

arbetats fram en ny dagvattenpolicy och att de har sett över det hela arbetet som har pågått i 

ett år samt att man ska tänka i en helhet där man även har översvämningsrisken som en 

parameter. Det arbetet har kommit till alla handläggare från plansidan till bygglov och gjort 

att alla har fått ha de tankarna i sitt arbete. 

 

Angående förbättringsmöjligheter menar tjänstemannen att det vore bra om en regional 

handlingsplan med riktlinjer för klimatanpassning i Linköpings kommun upprättades (likt en 

sådan som har gjorts för Norrköping), då en sådan skulle göra att man får med samtliga 

förvaltningar i arbetet, samt att en uppdatering av “Miljö- och riskfaktorer i Linköpings 

kommun - Underlag 2010” ska göras. Hen nämner även att det vore bra om 

ansvarsfördelningen och rollerna gällande dagvattennätet och dess hantering tydliggörs. 

Kommunen har en del dagvattenanläggningar som fungerar likt utjämningsmagasin och det 

har varit uppe för diskussion om vem som ska ansvara för dem och se till att de underhålls. 

Sist nämner hen att man ska hinna göra en uppdatering av planen för Linköpings miljöarbete 

för att underlätta för handläggare som jobbar med plan- och bygglov och liknande. 
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Söderköping 

1. Vilken är tjänstemännens uppfattning gällande hur klimatanpassningsarbetet 

prioriteras i kommunerna? 
 

Tjänsteman S2 säger att klimatanpassning finns med i tankarna när man till exempel arbetar 

med planering, då klimatanpassning är en faktor som man väger in när man tittar på ett 

område som ska planläggas. Då vill man se hur det ligger i terräng, om det är sluttande terräng 

och så vidare. Hen säger att man i översiktsplanenering kan beakta klimatanpassning i större 

utsträckning. Båda tjänstemännen förklarar vidare att mycket ändå täcks av Plan- och 

Bygglagen när man bygger och att man inte har några egna dokument. Mycket av 

klimatanpassningsarbetet är inbakat i andra delar, och det verkar vara på så sätt det arbetas 

med idag.  

 
”Frågan är mer på agendan nu än vad den varit tidigare” (Tjänsteman S1).  
 

Vad gäller den befintliga bebyggelsen anser tjänsteman S2 att det är lite sämre. Där har det 

inte tagits fram någon analys på vad som skulle kunna hända om det till exempel kom ett 

hundraårsregn. Just den biten arbetar de inte så aktivt med. När det handlar om bebyggelse 

tror tjänsteman S1 att frågan kommer att iakttas i ännu större grad i översiktsplaneringen 

framöver. Samma tjänsteman uttrycker att klimatanpassningsfrågan är svår att hantera, på grund 

av att det ofta är svårt att förutse vad som skulle kunna hända och även vart det då skulle hända. 

Tjänsteman S2 förklarar att det ofta handlar om vilka lösningar man skulle kunna använda sig av 

och hur mycket det skulle kosta, att det är lite av en investeringsfråga. Tjänsteman S1 uttrycker: 

”(..) jag ljuger väl inte om jag säger att de inte har varit prioriterade.” 
 
Vidare berättar hen att det har funnits i tankarna att arbeta mer med klimatanpassning, men att de 

just nu inte har något uttalat klimatanpassningsprogram. Hen säger även: 

”Alltså, har man inget aktivt klimatanpassningsarbete så är det ju svårt att göra något bättre, vi kan 

väl egentligen förbättra allting” 

I övrigt menar tjänstemannen att man skulle kunna göra en större utredning där man tittar på 

vattenflöden kopplat till ökad nederbörd, som man har gjort i Jönköping som har haft tidigare 

problematik med översvämning kopplat till regn. Tjänstemannen trycker på vikten av att se 

från fall till fall i fråga om klimatanpassning: 

”För marken på ett ställe är ju definitivt inte densamma som på en annan. Förutsättningarna från 

den ena punkten till den andra kan ju vara helt olika. Om man kollar på Söderköpings geografi, vi 

är ju en långsmal kommun, det är ju klart att det finns olika risker inom olika såhär, så att 

egentligen kanske det är mer effektivt att göra det vid varje planering istället för att titta på stort 

perspektiv för de här riskerna för det kanske inte ger lika mycket.” 
     

 

Norrköping 

      2. Hur ser kunskapsläget ut angående klimatanpassning ut i kommunerna? 

 

Gällande kunskapsnivå nämner Tjänsteman N1 att bristande forskning och teknik medför att 

man kanske inte kan göra åtgärder som behöver göras. En kunskapsbrist finns även rörande 

hur man når ut till medborgare och förändrar attityder och beteenden. Tjänsteman N1 
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diskuterar vidare att samverkan är väldigt viktigt, att man samverkar mellan förvaltningar och 

att man jobbar ordentligt med det ansvar man har fått som förvaltning. Det är av stor vikt att 

man för en dialog med varandra och att arbete sker med andra instanser, så som universitetet. 

Således belyses vikten av kunskapsöverföring mellan förvaltningar, vilket torde medföra en 

tydligare ansvarsfördelning. Tjänsteman N2 tycker att det är svårt att svara på om 

kunskapsläget behöver förbättras eller ej, men menar att uppförandet av nämnda riktlinjer är 

ett viktigt steg på vägen och något som uppdaterar kunskapsläget. 

     ”Ett första steg är ju det här med att kontinuerligt uppdatera kunskapsläget så är det ju också att ta 

fram riktlinjer för hur kommunen ska jobba med de här frågorna” 

     Vidare nämner hen vikten av en kontinuerligt kunskapshöjande verksamhet, då det kommer ny 

kunskap hela tiden. Hen diskuterar även det generella ansvaret kring frågan och förklarar att 

det är MSB som myndighet som har det allmänna ansvaret när det gäller olyckor till exempel. 

Även SMHI är utpekad som nationell myndighet för att samordna och ha hand om 

klimatanpassningsarbetet på nationell nivå. 

 

Linköping 

2. Hur ser kunskapsläget ut angående klimatanpassning ut i kommunerna? 

 

Tjänsteman L1 i Linköping förklarar att de just nu är i det stadie där de ska klargöra vad 

kommunernas ansvar är och vad som är huvudmannens ansvar. Hen förklarar att de försöker 

klargöra dagvattenpolicyn och strategin för dagvattenhanteringen som kommer till att få nya 

rutiner och riktlinjer för både huvudmannen och kommunen. Just nu har dock miljöstrategen 

det huvudgripande ansvaret, vilket bland annat inkluderar att ta fram en 

klimatanpassningsplan för Linköping. Tjänstemannen menar vidare att kunskapsläget inom 

fysisk planering är bra, men vet inte hur det är på andra förvaltningar inom kommunen. Hen 

belyser att man dock alltid kan behöva någon mer påminnelse eller utbildning. 

 

Söderköping 

2. Hur ser kunskapsläget ut angående klimatanpassning ut i kommunerna? 

Tjänsteman S1 ser inte kunskap i sig som en barriär och trycker på att kunskap alltid går att 

skaffa sig. Tar man hjälp av en konsult för att göra en plan beror det inte på kunskapsbrist 

utan på tidsmässiga eller ekonomiska skäl. Tjänsteman S2 nämner att ett ökat stöd från MSB 

skulle kunna göra nytta för kommunen rent kompetensmässigt, i frågor angående hur man ska 

agera och hur eller vilka underlag ska tas fram. Hen menar även att det faktum att man inte 

har gjort en riskanalys gör att man inte vet vilka åtgärder som bör göras. 

 

Tjänsteman S1 menar att skulle det någon gång finnas en stor klimatanpassningsplan så är det 

inte enbart en person som står bakom den, utan flertalet grupper.. Detta anser hen gör att 

frågan delvis är lite svår att hantera internt, eftersom man inte vet vem som äger frågan i sig. 

Vidare diskuteras frågan kring RSA1, då tjänsteman S1 säger att det troligen är 

                                                           
1 RSA: Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) ska ställas samman av alla offentliga aktörer. Analyserna används av 
aktörerna för att vidta krisberedskapshöjande åtgärder. Resultatet kan också användas av andra som underlag 
för att till exempel bedöma samhällets förmåga vid extraordinära händelser och inriktning av 
krisberedskapsarbete (MSB, 2015).  



17 
 

räddningstjänsten som har ansvaret för dessa. Söderköping är med i ett kommunförbund med 

räddningstjänsten där de samverkar med bland annat Linköping och Åtvidaberg. Detta på 

grund av att de arbetar med väldigt liknande frågor. 

 

Norrköping 

3. Vilka faktorer påverkar klimatanpassningsarbetets prioritering enligt 

tjänstemännen? (Faktorer benämns i denna studie som antingen drivkrafter eller 

barriärer). 

På Norrköpings kommun nämner tjänsteman N1 ovisshet om framtida störtregn som något 

som försvårar klimatanpassningsarbetet. Man vet att det kommer, men inte hur mycket. I 

övrigt nämner hen flertalet barriärer, och pratar framförallt om teknik och kunskap. Ekonomi 

kan också vara en barriär, då tekniska åtgärder kostar mycket och då Norrköping är en stor 

stad vilken torde kräva många olika åtgärder. Avseende kunskap pekar hen på att det kanske 

inte finns forskning och teknik som underlättar för planering, och att det finns kunskapsbrister 

avseende hur man når ut till medborgare. Tjänstemannen belyser att det finns svårigheter i att 

förändra attityder och beteenden hos medborgare (avseende bilåkande och koldioxidutsläpp 

etc.), samt att tron på att tekniken löser allting är en barriär. 

”(…) jag tror inte det här är en teknisk fråga, snarare en attityd och beteendefråga också, de här 

sakerna måste gå parallellt”. 

Tjänsteman N2 nämner inga direkta barriärer utan tycker sig se ett stort engagemang bland 

såväl tjänstemän som politiker och delvis bland allmänheten. Hen menar att det är möjligt att 

kunskap är en barriär, men att man jobbar kontinuerligt med att öka kunskapsbasen hos både 

tjänstemän och politiker. 

 

     Tjänsteman N1 talar om politiken och om händelser i sig som en drivkraft, exempelvis 

störtregn med konsekvenser. Hen menar att det är synd att drivkraften inte är tydlig, då den 

inte uppenbarar sig förrän händelsen väl har skett. Hen förklarar även att en drivkraft är en 

politisk vilja att utveckla Norrköping som stad, och att man då måste ta 

klimatanpassningsfrågorna i beaktning. Hen tycker sig se att det finns ett stort engagemang 

både bland tjänstemännen, politikerna och delvis bland allmänheten, i alla fall under de 

senaste åren. Tjänsteman N2 menar att en drivkraft för kommunen är att undvika risken för 

skador på människor och byggnader, till exempel kopplat till översvämningar. En annan 

drivkraft kan vara att säkerställa en god drickvattensförsörjning även framöver, eller att 

undvika skred. 

 

Angående framtida klimatanpassningsarbete diskuterar både tjänsteman L1 och N1 vikten av 

en samsyn kring klimatanpassning. De båda tjänstemännen ser gärna att det sker ett samarbete 

mellan alla olika förvaltningar. Tjänsteman N1 nämner att staten, Sveriges Kommuner och 

landsting (SKL) och Sveriges regering, borde bära ett större ansvar i frågan och att det borde 

finnas pengar att söka för vissa typer av åtgärder, framförallt tekniska. Dock även till arbete 

med beteendefrågor, och att staten tänker på att de båda processerna måste ske parallellt. Hen 

belyser att frågan inte är något som slutar vid kommungränsen utan att den är något som berör 

hela landet, samt att en bättre vägledning skulle vara något positivt. 

      

      Vidare tror Tjänsteman N2 att man om fem år sedan länge har riktlinjerna för 

klimatanpassning klart, och även tillägget för miljö-och riskfaktorer är färdigt. Hen tror att 
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man sedan en god bit tillbaka arbetar förebyggande med att vidta klimatanpassningsåtgärder 

och att man beaktar översvämning i planläggningen, och att man antingen lägger sig över en 

viss för grundläggningen eller studerar riskerna närmare och vidtar förebyggande åtgärder. 

Hen tror att viktiga faktorer då är öppningsbara skyddsvallar eller barriärer i Motala ström 

eller Bråviken. Hen men menar dock att de åtgärderna inte är aktuella inom en femårsperiod 

utan en betydligt längre fram i tiden, men att planeringen har kommit en bit inom fem år. 

Även av Tjänsteman N2:s svar belyses vikten av dessa styrdokument. Det faktum att hen 

nämner att man om fem år beaktar översvämning i planläggningen i större utsträckning tyder 

på att man även i Norrköping kan förbättra klimatanpassningsarbetet med fokus på 

översvämningsproblematik. 

 

 

Linköping 

3. Vilka faktorer påverkar klimatanpassningsarbetets prioritering enligt 

tjänstemännen? (Faktorer benämns i denna studie som antingen drivkrafter eller 

barriärer). 
 

Tjänsteman L1 på Linköpings kommun anser inte att det finns några direkta barriärer, utan att 

man har prioriterat arbetet. Dock nämner tjänsteman L1 att ansvarsfördelningen för 

dagvattenplaneringen är oklar, något som underförstått kan ses som en barriär. När det gäller 

fysisk planering så är man medveten om problematiken och har goda underlag samt rutiner. 

Tjänstemannen vet dock inte hur det ligger till med övriga aspekter utöver den fysiska 

planeringen: 

 
”Sen om man tar det till nästa nivå och ser på helheten, det här med social och äldreboende och det, 

inom äldrevård och socialtjänst och hur man planerar om bostäderna, att man ha luftkonditionering 

och så. Den planeringen för värmeböljor den vet jag inte om man har så det är möjligt att där finns 

det mer okunskap” 

Tjänstemannen förklarar politiken som en drivkraft och säger att det rent politiskt har 

inkommit motioner om klimatanpassning. Vissa partier har tyckt att det ska arbetas mer med 

frågorna på en helhetsnivå, vilket då leder till att det inte bara är just fysisk planering som det 

arbetas med utan även den sociala biten. Hen förklarar även att det har funnits en person på 

Länsstyrelsen som har drivit på och givit underlag samt haft seminarier med olika teman till 

exempel, vilket drivit på klimatanpassningsarbetet i kommunen. 

Gällande framtida klimatanpassningsarbete säger tjänsteman L1 att att man om fem år 

förhoppningsvis har gjort tre huvudsakliga åtgärder: Uppdaterat rapporten Miljö- och 

riskfaktorer för Linköpings kommun, tagit fram en handlingsplan för Linköpings kommun 

med åtgärder som ska göras varje år samt att man ska ha blivit bättre på dagvattenfrågan 

avseende lokalt omhändertagande, detta för att inte skapa nya problem för ny bebyggelse. 

Man ska också ha bra koll på befintlig bebyggelse, ledningar, dagvattenhantering, 

dagvattendammar, utjämningsmagasin etc. Av svaren blir det tydligt att en handlingsplan med 

klara riktlinjer för vad som ska göras skulle underlätta klimatanpassningsarbetet är något 

väsentligt. Likaså att det är viktigt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad med information, i 

detta fall avseende miljö- och riskfaktorer i kommunen. 
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Söderköping 

3. Vilka faktorer påverkar klimatanpassningsarbetets prioritering enligt 

tjänstemännen? (Faktorer benämns i denna studie som antingen drivkrafter eller 

barriärer). 

 

Även i Söderköping talar tjänstemännen om politik som en drivkraft. Tjänsteman S1 menar att 

det är ett yttre krav från Länsstyrelsen att de ska arbeta med frågorna och att det verkar i form 

en drivkraft. Tjänsteman S2 förklarar att en drivkraft för kommuner är om man har varit med 

om någon typ av händelse innan, och att man då arbetar för att det inte ska upprepas igen. 

 

I Söderköping nämner tjänsteman S1 flertalet barriärer. En barriär är att det inte finns någon 

som har direkt ansvar för frågan, att man inte vet vem som äger den. Skulle det någon gång 

finnas en stor klimatanpassningsplan så är det inte enbart en person som står bakom den, utan 

flera grupper. Det gör att den blir svår att hantera internt. Hen pekar även på att resurserna är 

begränsade som liten kommun och att man inte kan satsa på allt, bland annat på grund av 

ekonomiska skäl men även på grund av att det finns annat mer akuta saker att ta tag i. I övrigt 

är klimatanpassning inte det som är mest prioriterat just nu. Från politikernas sida råder inte 

något tryck då det finns andra saker de är mer intresserade av. Tjänstemannen uttrycker: 

”(…) vi lever ju i en politisk värld, alltså vi styrs till mångt och mycket av politiken och det är ju vad 

de prioriterar, vi kan ju inte prioritera annorlunda utan säger de att vi ska prioritera energi och då 

kanske något annat får stryka med foten” 

 

Tjänsteman S2 i Söderköping nämner brist på stöd som en barriär och menar att ett ökat stöd 

från exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap skulle öka kompetensen och 

kunskapen gällande vilka underlag som ska tas fram. Att man inte har gjort någon analys för 

att veta exakt vilka risker som förekommer i kommunen och vilka åtgärder som bör iakttas är 

även det en barriär menar hen.   

 

      Angående framtida klimatanpassningsarbete ger Tjänsteman S1 inte några konkreta exempel 

på vad som har åstadkommits och pekar på det faktum att det kommunalt är ganska kortsiktig 

planering, från år till år. Hen uttrycker: 

”Sen anpassning alltså, själva, lindringsdelen eller vad det brukar kallas, det ingår ju också 

automatiskt i planeringen, just i för att vi försöker skapa ett effektivt transportsystem, främja 

kollektivtrafik och liknande. Men att få in det mer i översiktsplaneringen och att få, få in de sen i de 

åtgärder som görs efter översiktsplanen, få ner det mer på marken också, om fem år kanske vi har 

något att man kanske har fått in klimatanpassnings mer i de åtgärder som görs efter översiktsplanen.” 

Hen belyser vidare att det faktumet att man inte har gjort någon riskanalys gör det svårt att 

säga vilka åtgärder som bör göras. Av tjänsteman S2:s svar att döma är det väsentligt att få in 

klimatanpassning i de åtgärder som görs efter översiktsplanen, för att frågan ska bli mer 

implementerad i det kommunala arbetet än i dagsläget. 
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Sammanfattande analys 

1. Vilken är tjänstemännens uppfattning gällande hur klimatanpassningsarbetet 

prioriteras i kommunerna? 

Utifrån svaren går det att utläsa att det arbetas praktiskt med klimatanpassning till viss del, 

men på olika sätt från kommun till kommun. Det går såklart att tolka vad “praktiska arbete” är 

för något. Exempelvis kan själva uppförandet av styrdokumentet i Norrköping ses som något 

konkret, likaså att se över översvämningsvallar i Linköping. 

Det enda tydliga svaret kring om klimatanpassningsfrågan är prioriterad kommer från 

tjänstemännen i Norrköping, vilka båda anser att den generellt sett är prioriterad, att man 

arbetar aktivt med frågan och att den har kommit högre upp i dagordningen. Att frågan har 

kommit högre upp i dagordningen bland samtliga kommuner än tidigare är relativt uppenbart. 

Tjänstemännens svar indikerar att klimatanpassning ändå finns med i tankarna och att det har 

blivit bättre med åren. Av tjänstemännens svar i Söderköping att döma tas klimatanpassning i 

beaktande vid nybyggnationer, då tjänsteman S1 nämner att det är sämre på den redan 

befintliga bebyggelsen. Man tycks till stor del förlita sig på PBL (Plan- och Bygglagen) och 

det faktum att frågan kommer vara mer involverad i den översiktliga planeringen i framtiden. 

 

Söderköpings kommun har en del praktiskt arbete kring klimatanpassning, dock inte just 

klimatanpassningsarbete som sådant utan snarare klimatanpassningsarbete till följd av kraven 

som ställs i PBL. Detta till skillnad mot Norrköping och Linköping där man har specifika 

dokument att utgå från. Att man arbetar fram en handlingsplan i Norrköping anser 

respondenterna i både Norrköping och Linköping vara mycket positivt. De enda färdiga 

fysiska dokumenten som respondenterna talar om, som tar upp just klimatanpassning, är 

bilagan till översiktsplanen som tjänsteman L1 nämner samt en översiktsplan för miljö- och 

riskfaktorer som tjänsteman N1 talar om.  

 

Att klimatanpassning inte har varit prioriterat i Söderköping beror med stor sannolikhet på att 

kommunen är liten och att de olika lösningarna skulle kosta allt för mycket pengar. Huruvida 

klimatanpassning är prioriterat är därmed en fråga kring ekonomi och även politik. Detta är 

något som även Adger et al. (2008) belyser då denne menar att klimatanpassning drivs av 

flera krafter, så som osäkerhet kring det framtida klimatet, ekonomiska, politiska och 

kulturella faktorer. Då det är politikerna som bestämmer vad kommunerna ska fokusera på 

styr de också huruvida klimatanpassning prioriteras. Man kan tänka sig att en faktor är att 

man i Norrköping har haft tidigare problematik kopplat till klimatet, något som triggar 

klimatanpassningsarbetet. Det faktum att Norrköping är i uppförande av specifika dokument 

med tydliga riktlinjer att utgå från torde medföra ett mer organiserat klimatanpassningsarbete 

i framtiden. 

 

 

2. Hur ser kunskapsläget ut angående klimatanpassning i kommunerna? 
 

Svaren från tjänstemännen på Söderköpings kommun är lite svårtolkade. Det Tjänsteman S1 

säger svarar inte på frågan i sig, men det tjänsteman S2 uttrycker kan indikera en 

kunskapsbrist. Således kan eventuellt kunskapsläget tolkas som något förbättringsbart i 

Söderköpings kommun, som skulle förbättras av stöd utifrån samt uppförande av en 

riskanalys. 
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Av tjänsteman L1:s svar att döma är kunskapsläget i Linköping bra, åtminstone inom den 

fysiska planeringen. Hur kunskapsläget ser ut rent allmänt och på förvaltningar som inte 

jobbar med fysisk planering är svårt att veta då det inte ligger på tjänsteman L1:s bord. 

Bland övriga tjänstemän är det endast Tjänsteman N1 som uttrycker att det finns en 

kunskapsbrist. Även gällande hur vissa tekniska åtgärder som behöver göras faktiskt kan 

genomföras. Om det beror på en kunskapsbrist bland tjänstemän och kommunanställda i 

allmänhet är oklart. Tjänstemannen säger: 

“(...) det kan ju vara sådana saker att vi inte har kunskap nog. Att, och då menar jag att då kanske inte 

heller det finns forskning, teknik, man behöver göra vissa åtgärder och man vet inte riktigt hur man 

gör idag”. 

Av citatet att döma kan man dra slutsatsen att tjänsteman N1 menar kunskapsläget i 

allmänhet, och att det är något som kommer bli bättre med tiden allt eftersom forskning går 

framåt och tekniken utvecklas. Eventuellt kan även kunskapsläget bland ansvariga i arbetet bli 

bättre, något som kan tänkas ske med tiden. Av svaren från tjänstemännen på Norrköpings 

kommun blir det tydligt att det är viktigt att kontinuerligt uppdatera sin kunskap, då det 

ständigt kommer nya rön att ta del av. Riktlinjer och underlag tycks viktiga för att kunna 

arbeta med frågor relaterade till klimatanpassning.  

Liksom flertalet tjänstemän talar Shapiro (2009) om vikten av att samla på sig kunskap och 

erfarenhet så att framtida förvaltningsbeslut kan bli bättre, något som kan beskrivas som ett 

adaptivt tillvägagångssätt vilket är ett tillvägagångssätt som sträcker sig över tiden och är 

applicerbart på beslutsfattning kopplat till klimatanpassning. Troligen är såväl styrdokument 

som forskning och stöd utifrån (kanske framförallt i små kommuner) något som underlättar 

sådan beslutsfattning. 

Wamsler och Brink (2014) skriver att svenska kommuner endast har jobbat med 

klimatanpassning i några år och att man kan anta att de således ej har kommit så långt i 

klimatanpassningsarbetet. Hur långt man har kommit hänger ihop med förutsättningar som 

storlek, budget, kunskap, tidigare erfarenhet av faror etc. (Wamsler & Brink, 2014). Även 

Climate Action (2015) belyser att kommuners anpassningsmöjligheter hänger samman med 

olika förutsättningar vad gäller ekonomi, population etc. Detta avspeglas tydligt även i denna 

studie då kommunerna har tydliga skillnader avseende möjligheter till anpassning, något som 

avspeglas i sättet man arbetar på och har arbetat på.. Även styrdokumenten har en väsentlig 

roll att spela för att få klarhet i ansvarsfrågan.  

 

Vikten av samverkan är något som tas upp av flertalet tjänstemän såväl som av Johansson et 

al. (2009). Detta för att en hållbar anpassning med minskad sårbarhet ska kunna genomföras 

på ett bra och effektivt sätt (Johansson et al., 2009). 

 

3. Vilka faktorer påverkar klimatanpassningsarbetets prioritering enligt 

tjänstemännen? (Faktorer benämns i denna studie som antingen drivkrafter eller 

barriärer). 

Tjänstemännens svar indikerar att det finns gott om drivkrafter för att arbeta med 

klimatanpassning både nu och i framtiden, vilket även Adger et al. (2005) understryker. Av 

svaren att döma finns det även en hel del barriärer, bland annat en mindre förvirring kring 

ansvarsfördelningen. Det talas mycket om att det blir klarare efter att de olika planerna blir 



22 
 

färdiga. I samtliga kommuner är ansvarsfördelningen något som kan tydliggöras för att 

underlätta arbetet, vilket gör att det kan ses som en gemensam barriär, dock med olika fokus. I 

Söderköping och Norrköping mer allmänt, i Linköping gällande dagvattenfrågor. Det är 

tydligt att riktlinjerna för klimatanpassning som arbetas fram i Norrköping kommer underlätta 

för kommunens klimatanpassningsarbete. Ansvaret för frågan i nationell syn är relativt klar då 

det är MSB som har huvudansvaret på den nivån, men kommunalt är det klart mer otydligt.   

I övrigt är det en klar skillnad mellan svaren från tjänstemännen på Söderköpings kommun 

och övriga tjänstemän. I den lilla kommunen tycks otillfredsställande stöd från politiker och 

andra organisationer (Tjänsteman S2 nämner MSB) samt bristande resurser i framförallt form 

av tid mest framtonande, även att man inte har gjort en analys för att veta precisa risker och 

åtgärder som bör iakttas, samt kortsiktigheten i den kommunala planeringen vara en barriär. 

McDonal & Styles (2014) belyser att en blandning av förvaltningsåtgärder är optimalt för att 

anpassa sig efter klimatförändringarna, att den sociala delen måste gå hand i hand med den 

tekniska (McDonald & Styles, 2014). Enligt Hjerpe et al (2014) har flera av de tidigare 

anpassningsstudierna i Sverige dragit slutsatsen att anpassningsåtgärder många gånger bygger 

på en prioritering av tekniska åtgärder. Vidare förklarar författarna att kritiken som har riktats 

mot den nära på tekniska fixering, som klimatanpassningen kommit att bygga på, markerar 

hur sårbarheten särdeles har sin grund i sociala, beteendemässiga, ekologiska, politiska och 

institutionella faktorer. För att hantera klimatproblematiken krävs det bland annat en 

förändrad riskuppfattning och även andra prioriteringar i samhället (Hjerpe et al, 2014). 

Tjänsteman N1 talar om kostnader för tekniska åtgärder men även hen förklarar att det inte 

går att lösa alla problem med att få fram nya tekniska lösningar, utan att man måste gå till 

botten och förändra beteenden och attityder. Hen menar att tron på att tekniken löser allt är en 

barriär som är svår att ta sig över, men att det är nödvändigt för att lösa klimatproblematiken. 

Med detta sagt inte att teknikaspekten är något som ska ignoreras, utan att teknik, beteenden 

och attityder måste hanteras parallellt. 

Tjänsteman N1 uttrycker att det borde finnas pengar att söka för framförallt tekniska åtgärder 

och för att kunna arbeta med beteendefrågor i större utsträckning, vilket kan tyda på att 

ekonomin inte är tillräcklig och att större bidrag från staten är något som skulle underlätta 

arbetet. Tjänsteman N1:s svar kan indikera ett bristande stöd utifrån. Likaså Storbjörk (2007) 

tar i sin studie upp att tjänstemännen upplevde en brist på kompetens och kapacitet, och att 

kunskap om klimatförändringar måste komma från nationell nivå.  

Enligt Shapiro (2009) är tidsaspekten, att beslut tagna vid en viss tidpunkt kan medföra 

förändringar i ett system framåt i tiden, komplicerad. En begränsad förståelse gör det svårt att 

bestämma vilka förvaltningsåtgärder som ska verkställas (Shapiro, 2009). Således är det också 

svårt att veta vad som kan förbättras. Detta hänger väl ihop med vad tjänsteman N1 i 

Norrköping säger. Den begränsade förståelsen för naturen gör det svårt att veta vilka 

förvaltningsåtgärder som bör vidtas. Här blir tidsaspekten aktuell, då man inte kan göra en 

åtgärd förrän en skada, exempelvis till följd av störtregn, har skett. Detta kan även kopplas till 

vad tjänstemännen i Söderköping diskuterar kring politik då det är svårt att planera åtgärder 

framåt i tiden på grund av skiftande politik. 

”Så vad politiken vill och vad tjänstemän vill, det är olika saker. Så att, vem vet, det kanske, om två år 

så kanske det är ett gäng politiker som skriker att, nu ska vi jobba med klimatanpassning igen.(…) då 

kanske det händer något då, men för oss är framtiden relativt oviss.” (Tjänsteman S1) 
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Tjänsteman N1 är den enda respondenten som nämner ovisshet gällande framtida klimat 

(störtregn bland annat) som en barriär. Adger et al. (2008) menar att svårigheter i att förutse 

framtida klimat är något som inte bör ses som en barriär för ett adaptivt tillvägagångssätt, och 

att klimatförutsägningar inte ska vara ett central verktyg för anpassning för ett föränderligt 

klimat. Vidare argumenterar författarna för att anpassning inte ska ses som något som 

begränsas av icke-precisa framtidsprognoser (Adger et al., 2008). 

Enligt en artikel av Bauer et al (2012) har den offentliga hanteringen av klimatförändringarna 

fått en allt större uppmärksamhet av både beslutsfattare och forskare under de senaste åren 

(Bauer et al, 2012). Svaren från tjänstemännen i Norrköping och Linköping visar att så är 

fallet. Ett exempel är att tjänsteman L1 förklarar att Linköping just nu ska klargöra vad 

kommunernas ansvar är och vad som är huvudmannens ansvar, då strategin för 

dagvattenhanteringen kommer få nya riktlinjer och rutiner.  

 

Diskussion 

Enligt Backman (1998, s. 40-41) behandlar en diskussion huruvida syftet med en uppsats har 

besvarats. I enlighet med vad Backman skriver kommer denna diskussion att gå genom 

jämförelser angående likheter samt olikheter med tidigare studier. Teoretiska eller praktiska 

implikationer kommer att behandlas och materialet kommer analyseras närmare vilket ger 

möjlighet att dra slutsatser (Backman, 1998, s. 40-41). 

 

Från början var tanken att intervjua tjänstemän från fyra kommuner men då det var svårt att få 

tag på tjänstemän som ville delta i studien har endast tre kommuner analyserats, vilket 

naturligtvis påverkar resultatet. En kommun till hade givit ett mer omfattande intervjumaterial 

att analysera och ett bredare perspektiv på frågan. Vi upplever dock att erhållet material har 

bidragit till att ge svar på valt syfte med delfrågeställningar. 

Då det var svårt att få tag på kommuner som var villiga att delta i studien kan man tänka sig 

att de som valt att delta har en mer positiv inställning till klimatanpassningsfrågan, och att det 

har påverkat svaren erhållna i intervjuerna. Det faktum att man vill framstå i god dager torde 

medföra en viss typ av svar. 

Något annat som påverkar resultatet är att intervjun i Söderköping gjordes med båda 

respondenterna samtidigt, vilket kanske medförde att vi inte fick så mycket information som 

hade varit möjligt med två separata intervjuer. Istället ”kompenserade” tjänstemännen 

varandra i intervjun med olika typer av instickande svar. Att vi gjorde en intervju i Linköping 

medför också att vi endast har en tjänstemans syn på den kommunens 

klimatanpassningsarbete. Enbart i Norrköping utfördes två separata intervjuer med olika 

tjänstemän, vilket var grundtanken.   

I samtliga intervjuer hade respondenterna svårigheter i att svara på flera frågor. 

Klimatanpassning verkar vara ett ganska färskt område för de olika kommunerna att arbeta 

med, vilket har lett till att många kommuner eventuellt inte har hunnit med att arbeta så 

mycket med frågan.  I Norrköping är man mitt i uppförandet av en handlingsplan med 

riktlinjer för klimatanpassning, något man verkar vara övertygade om kommer underlätta och 

förbättra arbetet väsentligt. Det faktum att vår intervju med tjänstemännen i Norrköping 

skedde just under deras planeringsfas och arbete med handlingsplanen kan ses som negativt, 

då det därmed var svårt att få reda på vad man gör rent konkret, även om en del saker 
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nämndes. Det hade varit intressant att se vilka svar som erhållits om handlingsplanen var 

färdigställd, då denna verkar spela en stor roll i kommunen klimatanpassningsarbete. I 

Linköping har man endast en bilaga till översiktsplanen och det verkar som att man även där 

eftersträvar en handlingsplan likt den i Norrköping. Något som blir tydligt i studien är alltså 

vikten av att ha styrdokument som ligger till grund för klimatanpassningsarbetet. Har man en 

tydlig plan med klara riktlinjer och mål blir det också tydligt vad som ska och behöver arbetas 

med i kommunen. I Söderköpings kommun har man endast det som innefattas i PBL att gå 

efter och inga egna dokument, något som man kan tänkas bidrar till att man inte har ett lika 

utförligt klimatanpassningsarbete som i Norrköpings och Linköpings kommun. Ena 

tjänstemannen i Söderköping sade trots allt att det har funnits i tankarna att arbeta mer med 

klimatanpassning, men att de inte har något uttalat klimatanpassningsprogram för tillfället. 

 
”Man får tänka på en sak, när det gäller små kommuner så kan man ju inte ha hur många planer och 

dokument som helst heller. Vi måste försöka sammanfoga och effektivisera saker och ting, och försöka 

lägga oss på den nivå som vi tycker är okej. (…) för vår del så kanske vi kommer fram till att, det är 

okej med att den här frågan behandlas PBL, och att vi ser över staden och inte mer. Eller så, alltså vi 

måste göra en lite grundligare koll innan också o se hur mycket vi ska lägga ner på det egentligen.” 
(Tjänsteman S1). 

Om en klimatanpassningsplan uppfördes i Söderköping skulle man inte veta vem som stod 

bakom den, då det skulle vara en hel grupp, vilket leder in på ansvarsproblematiken. 

Ansvarsproblematiken är gemensam för samtliga kommuner, dock är den tydligast i 

Söderköping. Även Storbjörk (2007) skriver om svårigheten i att utröna vem som egentligen 

har det väsentliga ansvaret för klimatanpassning i en kommun, och att ansvariga ofta tenderar 

litar på att ”någon annan” tar tag i saker och ting samt ser till att klimatanpassningsåtgärder 

sker. Storbjörk (2007) pekar på att lokala beslutsfattare ofta tenderar att vänta på ledning och 

subventioner från nationella myndigheter istället för att agera själva i ett tidigt skede. 

Tjänstemännen på Söderköping menade att ansvarsfördelningen gör frågan svår att hantera 

rent internt, och både i Norrköping och Söderköping talar tjänstemännen om vikten av att få 

stöd utifrån samt att det råder brist på sådan, något som dock inte nämns av tjänstemannen i 

Linköping. Ansvarsproblematik och en tendens att skjuta ifrån sig problem samt vänta på 

ledning från nationella myndigheter är alltså något som visar sig i såväl Storbjörks studie som 

denna. Adger et al. (2008) belyser att även om information ges om hur anpassning bör gå till 

så är det ej troligt att människor som inte tror att anpassning är nödvändigt ska ta tillvara på 

den informationen och handla därefter (Adger et al., 2008). Man kan alltså ställa sig frågan 

om det egentligen är för lite stöd utifrån som är den största begränsningen avseende vissa 

kommuners bristande klimatanpassningsarbete, eller om det snarare handlar om den faktiska 

viljan att prioritera anpassning? 

Att politiken har betydelse för klimatanpassning är tydligt. Övervägande del av 

respondenterna framförde politikens vikt vid vad som ska prioriteras. Politik och ekonomi går 

såklart hand i hand och det är politikerna som väljer hur ekonomin ska hanteras. Med tanke på 

detta styr det vad tjänstemännen ska arbeta med, och man kan således tala om politik som 

både en drivkraft och en barriär, beroende på situation. Även ekonomi verkar kunna fungera 

som såväl drivkraft som barriär, beroende på hur mycket resurser en kommun har. Storbjörk 

(2007) skriver om ekonomi och politik som något som kan påverka klimatanpassningsarbete 

på lokal nivå och medföra konflikter. Exempelvis kan viljan att bygga på attraktiva vattennära 

områden, vilka kan vara utsatta för översvämningar, krocka med syftet att bygga säkra 

bostäder i högre belägna områden. Det är alltså positivt rent ekonomiskt och därmed politiskt 

då det medför eftertraktade bostäder, men negativt rent säkerhetsmässigt. Detta är något som 

även tjänstemannen i Linköpings kommun diskuterar. Man verkar inte ha någon klar konflikt 
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då man har begränsad möjlighet att bygga i områden som anses utsatta för översvämning, 

dock finns områden som tidigare har varit naturliga översvämningsområden där det 

förekommer bebyggelse, och som man anser att man måste göra något åt (bland annat 

uppmuntras ej permanentboende i dessa områden). Även i Söderköping talar man om att det 

kan tänkas mindre populärt bland politiker att tala om höga vattenstånd och risker då det är en 

kommun nära vatten och då människor tenderar att vilja bygga nära vatten. Konflikten är inte 

direkt uttalad men tjänstemannen pekar på att det förmodligen finns sådana motsättningar. 

Alltså visar vår studie, liksom Storbjörk (2007), att konflikten politiska och ekonomiska 

intressen vs. säkert byggande förekommer bland kommuner idag såväl som för ett antal år 

sedan, samt att ekonomi och politik är grundstenar i arbetet med klimatanpassning 

Det går att utläsa från respondenternas svar att det finns ett intresse av att arbeta mer med 

klimatanpassning än vad som görs i nuläget, men att det inte alltid är möjligt. Både 

tjänstemännen som arbetar med frågorna och medborgarnas vilja behövs för att få politikerna 

att vilja prioritera klimatanpassning. Av respondenternas svar att döma finns det en tydlig bild 

av att klimatanpassning dock har kommit högre upp i dagordningen än vad den var förr. Detta 

kan bero på flera olika handledningar. Dels kan det handla om att kommunens politiska styre 

har ett intresse för att arbeta mer med klimatanpassning, även att klimatanpassning blivit ett 

mer "erkänt område" som behöver ses över. Vi vet att det finns klimatrisker och vi vet att vi i 

framtiden kommer att behöva ta hand om dessa och även anpassa oss. 

Barriärerna skiljer sig tydligt åt mellan kommunerna och störst är skillnaden mellan den lilla 

kommunen (Söderköping) jämfört med de två större kommunerna (Norrköping och 

Linköping). I Söderköping har man tydligare barriärer kopplade till resurser vilket är naturligt 

med tanke på att det är en liten kommun. Även att man inte kan prioritera klimatanpassning i 

samma utsträckning på grund av tidsbrist då ingen specifik tjänsteman har klimatanpassning 

på sitt bord. 

Adger et al. (2005) skriver att klimatanpassningsarbete till stor del drivs av tidigare event. Har 

en kommun exempelvis haft problem med översvämning tidigare är det troligare att framtida 

arbete med översvämningsproblematik prioriteras. Detta understöds även av vår studie då 

flertalet tjänstemän nämner tidigare problematik som en drivkraft bakom 

klimatanpassningsarbete. Bland annat sade tjänsteman S2: 

”(…) kommuner som ligger längst fram med det här klimatanpassningsarbetet är ju de som ofta har 

haft något såhär jätteregn eller översvämning, Jönköping, Arvika, Norrköping har jobbat en del också 

med frågan. Så ofta är ju det en drivkraft att man har haft en sådan händelse och man vill inte att det 

ska upprepas igen, man vill kunna förhindra om det är möjligt. Så vi människor fungerar.” 

(Tjänsteman S2) 

Norrköping är en kommun som har erfarenhet av tidigare översvämningsproblematik, något 

som understryks av nämnd tjänsteman, och det är också den enda av samtliga tre kommuner 

som jobbar med en handlingsplan för klimatanpassning. Det kan delvis ha att göra med att 

man har haft tidigare översvämningar i kommunen. I Söderköping har man inte haft några 

direkta problem med översvämningar och är därför inte lika medvetna om eventuella framtida 

problem. 

Medvetenheten om risker skiljer sig mellan kommunerna. Lägst är den i Söderköping där man 

inte har gjort en riskanalys, vilket tjänstemännen pekar ut som en klar brist. 

Riskmedvetenheten får alltså ses som låg i Söderköping. Generellt sett är det svårt att utröna 

vad Söderköping gör för specifika åtgärder inom klimatanpassningsområdet. Adger et al. 
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(2008) menar att uppfattningen om risker i hög grad begränsar klimatanpassningsarbete, något 

som även denna studie indikerar. 

Det blir tydligt av genomförd studie att beslutsfattandet i samband med klimatanpassning är 

komplext och försvåras av olika faktorer. Även Shapiro (2009) talar om att beslutsfattande i 

samband med resurshantering präglas av en komplexitet då man måste se till olika faktorer, 

exempelvis: Vilka beslutsalternativ som finns, hur ett system kan tänkas svara på ett beslut, 

vilken risk som kan tolereras och vilka resultat som önskas. Således blir det tydligt av såväl 

vår studie som tidigare forskning att beslutsfattande i samband med klimatanpassning är något 

svårhanterligt. Man kan tänka sig att ytterligare forskning behövs inom området. 

 

Slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur tre Östgötakommuner arbetar med 

klimatanpassning och utröna om det kommunala anpassningsarbetet har förändrats över tid. 

Fokus har till stor del legat på tjänstemännens syn på klimatanpassningsarbetet. Vi kommer i 

denna del av uppsatsen summera läget för sex år sedan jämfört med idag, kort presentera 

huruvida kommunerna har ett adaptivt tillvägagångssätt samt svara på uppsatsens syfte med 

delfrågeställningar.  

Då och nu… 

I studien från Johansson et al. (2009) diskuteras Norrköping, Linköpings och Söderköpings 

klimatanpassningsarbete. Nedan följer en sammanfattning av vad man kom fram till i den 

studien, kommun för kommun samt en jämförelse med resultaten från denna studie. 

 

Norrköping 

Norrköpings medvetenhet när det handlar om klimatfrågor upplevdes ha ökat inom 

kommunen. Det fanns en medvetenhet om ett behov av anpassning då man hade sett tecken på 

att det skedde förändringar redan då och därför såg man det som viktigt att anpassa sin 

planering och verksamhet utifrån de nya förutsättningarna. Klimatfrågorna bedömdes ligga 

högt upp på den politiska dagordningen och det politiska ledarskapet kring klimat- och 

hållbarhetsfrågor var tydligt. När man talade om planeringsarbetet så spelade medvetenheten 

en väsentlig roll vid klimatrelaterade frågor, varav ett exempel som togs upp var att man inte 

längre tänkte lägga en ny järnvägsstation under mark på grund av klimatrelaterade risker. En 

respondent förklarade att beredskapen för hantering av risker och sårbarhet var något som 

ökade kontinuerligt i kommunen och att man hade en bra anpassningsförmåga. 

 

Även tjänstemännen i denna studie anser att klimatanpassningsarbetet är väl prioriterat i 

Norrköping, både rent politiskt och bland tjänstemän. Likaså finns det likt i studien av 

Johansson et al. (2009) en tydlig bild av att klimatanpassning har kommit högre upp i 

dagordningen än tidigare och medvetenheten tycks vara hög i kommunen även idag, vilket 

bland annat beror på tidigare problematik. Likväl då som nu finns ett intresse av att arbeta mer 

med klimatanpassning. 
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Linköping 
 

I Linköping hade klimatfrågan en mycket hög politiskt prioritet och man såg att 

medvetenheten och kunskapen kring klimatanpassning hade ökat med tiden, samt att frågorna 

enligt tjänstemännen togs på allvar. Drivkrafterna menade man kom framförallt från nationell 

och europeisk politik, FN:s klimatpanel, Kyotoavtal, ökat vetenskapligt material, enskilda 

politikers intresse samt Agenda 21-arbetet. Då man inte hade några direkta erfarenheter av 

inträffade händelser i kommunen var inte klimatanpassningsarbetet händelsestyrt i den 

meningen (även om en liten del av engagemanget kom från diskussioner kring stormarna Per 

och Gudrun). Snarare var det en vilja av att vara i framkant som verkade i form av drivkraft. 

Även det faktum att man ansåg det vara mycket fördelaktigt att beakta sårbarhets- och 

anpassningsfrågor tidigt i olika processer. 

 

Tjänstemännen i Linköping visade även i vår studie att det fanns en hög medvetenhet och 

kunskap kring klimatanpassning. Studien visar också att trots att inga direkta händelser har 

skett så fortgår klimatanpassningsarbetet i en bra takt för att utveckla staden. Viljan att arbeta 

för att anpassa kommunen till rådande och framtida klimatförändringar är fortfarande stark i 

Linköping. 

 

Söderköping 
 

Söderköpings kommun hade diskuterat klimatanpassningsfrågor men de prioriterades varken 

av tjänstemännen eller politiskt på grund av att det inte hade funnits några akuta problem. 

Intervjuade tjänstemän pekade på det faktum att frågorna borde drivas av politikerna då de vid 

denna tidpunkt huvudsakligen hanterades av tjänstemän. Det som hade gjort att man börjat ha 

klimatanpassning i tankarna var det allmänna intresset för frågorna i samhället. Även ett möte 

med Länsstyrelsen, som beskrevs som en viktig extern aktör. Tjänstemännen tog även upp att 

Söderköping är en liten kommun och att de har flera olika ansvarsområden, vilket gör att man 

måste kunna hjälpa och avlasta varandra. 

 

Läget i Söderköping ter sig likadant som för sex år sedan. Klimatanpassning prioriteras inte i 

kommunen och det beror av flera anledningar, framförallt att man inte har någon tidigare 

uttalad problematik och att frågan inte har ett politiskt fokus. Det är en liten kommun med 

begränsad resurser vilket gör det svårt att hantera frågan och då man har lite personal skulle 

det vara svårt att veta vem som hade ansvaret för klimatanpassningsarbetet om ett aktivt 

sådant fanns, då det skulle vara en hel grupp. Både tjänstemännen intervjuade i denna och 

studien från år 2009 menade att stöd utifrån är något som underlättar arbetet. 

 

Ett adaptivt tillvägagångssätt 

Utifrån vad Doremus et al (2011) skriver kan Norrköping ses som den kommun som 

framförallt använder sig av ett adaptivt tillvägagångssätt. Man har haft en del tidigare problem 

med översvämningar och liknande vilket gör att man tar klimatanpassning på stort allvar. 

Uppförandet av handlingsplanen med riktlinjer för arbetet är också något som indikerar att 

man tar frågan på allvar och arbetar aktivt med att anpassa kommunen till rådande och 

framtida klimatförändringar. Detta tyder på ett adaptivt tillvägagångssätt. Detsamma för 

Linköping, men man har man inte haft samma tidigare uttalade problematik vilket gör att man 

eventuellt inte arbetar förebyggande på samma sätt. Det faktum att man dock även där har 
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vissa specifika föreskrifter och är intresserade av att uppföra en handlingsplan likt den i 

Norrköping, tyder på en medvetenhet och ett adaptivt förhållningssätt. Då man i Söderköping 

inte har haft några tidigare problem och ej är medvetna om eventuella risker, delvis på grund 

av att man inte har gjort en riskanalys, kan deras förhållningssätt ej ses som adaptivt. Detta 

understryks av att man uttryckligen säger att man inte arbetar aktivt med klimatanpassning. 

 

Summering 

      Norrköping 

 

1. Vilken är tjänstemännens uppfattning gällande hur klimatanpassningsarbetet prioriteras i 

kommunerna?  

Klimatanpassningsarbetet är väl prioriterat i Norrköpings kommun, både rent politiskt och 

bland tjänstemän. Det ansågs väl prioriterat år 2009 och svaren från tjänstemännen tyder på 

att prioriteringen idag är ännu högre. 

 

      2. Hur ser kunskapsläget ut angående klimatanpassning ut i kommunerna? 

Svaren från tjänstemännen i Norrköping indikerar inte en kunskapsbrist men att det är viktigt 

att ha en ständigt kunskapshöjande verksamhet. 

 

      3. Vilka faktorer påverkar klimatanpassningsarbetets prioritering enligt tjänstemännen? 

(Faktorer benämns i denna studie som antingen drivkrafter eller barriärer). Det politiska 

styret i Norrköping tycks medföra att man kan prioriterar klimatanpassning i hög grad. Andra 

faktorer som påverkar prioriteringen är att man håller på att uppföra ett styrdokument med 

tydliga riktlinjer, att man som stor kommun har goda resurser, att man har haft en del tidigare 

problematik, att kunskapsläget är bra samt att man har en otydlig ansvarsfördelning. 

Styrdokumentet (handlingsplanen) är något nytt som förmodas medföra en klar förändring i 

klimatanpassningsarbetet i kommunen. 

      
 

       Linköping 

 

 1. Vilken är tjänstemännens uppfattning gällande hur klimatanpassningsarbetet prioriteras i  

 kommunerna? 

 Tjänstemannen i Linköping anser att klimatanpassningsarbetet är väl prioriterat. Detsamma             

       var fallet år 2009, men nu har det stigit ytterligare på dagordningen. 

 

      2. Hur ser kunskapsläget ut angående klimatanpassning ut i kommunerna? 

 Kunskapsläget upplevs som bra i Linköpings kommun. 

 

3. Vilka faktorer påverkar klimatanpassningsarbetets prioritering enligt tjänstemännen? 

(Faktorer benämns i denna studie som antingen drivkrafter eller barriärer).  

Linköping har ett snarlikt läge som Norrköping, det som skiljer dem åt är att man inte har haft 

några tidigare uttalade händelser i Linköping samt att man inte har en handlingsplan med 

tydliga riktlinjer. Det finns dock en vilja hos tjänsteman L1 att uppföra en sådan. 
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Söderköping 

 

     1. Vilken är tjänstemännens uppfattning gällande hur klimatanpassningsarbetet prioriteras 

i kommunerna? 

I Söderköping är uppfattningen att klimatanpassningsarbetet prioriteras väldigt lite, vilket 

också var fallet år 2009. 

 

     2. Hur ser kunskapsläget ut angående klimatanpassning ut i kommunerna? 

      Kunskapsläget i Söderköpings kommun är klart förbättringsbart och skulle förbättras av stöd 

utifrån samt uppförande av en riskanalys. 

 

3. Vilka faktorer påverkar klimatanpassningsarbetets prioritering enligt tjänstemännen?  

(Faktorer benämns i denna studie som antingen drivkrafter eller barriärer). I Söderköping är 

det främst det faktum att man är en liten kommun med begränsade resurser, otydlig 

ansvarsfördelning i frågan, att politikerna inte prioriterar frågan för tillfället, att man inte har 

haft någon uttalad tidigare problematik samt att man eventuellt behöver mer stöd utifrån som 

är förklaringarna till att klimatanpassning inte är prioriterat. Således arbetar man med 

klimatanpassning lika lite idag som för sex år sedan, med skillnaden att man idag arbetar 

utifrån kraven på klimatanpassningsarbete i Plan- och bygglagen.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Kan du berätta om din roll i kommunen; profil, ansvar sedan när? 

 

Hur har klimatanpassningsarbetet i er kommun sett ut fram till idag? 
Vilka frågor har prioriterats mest? Varför har just dessa frågor prioriterats? 

 

Anser du att klimatanpassningsfrågan prioriteras i tillräcklig utsträckning i 

kommunen? 
Om ja, hur? 

Om nej varför inte? 

 

Hur arbetar ni med klimatanpassningsarbetet idag? Vad görs rent praktiskt? 

 

Hur ser ansvarsfördelningen ut, rent organisatoriskt? 

 

Vilka drivkrafter ser du i arbetet med klimatanpassning? 
Kan du ge exempel? 

Ha färdiga alternativ – en lång lista. Personligt engagemang bland anställda, politiska  

drivkrafter, bra ekonomi osv. 

 

Vilka barriärer ser du i dagens klimatanpassningsarbete på kommunal nivå? 
Kan du ge exempel? Ekonomiska, politiska, tid, kunskap, opinion/påtryck från folk, barriärer 

från högre instanser ex EU-nivå. 

 

Vad skulle kunna göras bättre i kommunens klimatanpassningsarbete? 

 

Är kunskapsläget bland ansvariga för klimatanpassningsarbetet tillräckligt? 
Om, hur jobbar ni med uppdatering av kunskapsläget? 

 

År 2009 gjordes förändringar i Plan- och Bygglagen med syfte att säkerställa att 

klimatrisker hanteras i kommunala översiktsplaner, detaljplaner och i konkret 

bygglovgivning. Upplever du att den här ändringen har påverkat kommunens sätt 

arbeta med klimatanpassning? 

Om ja: Konkret exempel? På vilket sätt? Är det en positiv förändring? 

Om nej: Varför inte tror du? 

 

Om du får önska fem år framåt, vad har ni åstadkommit och hur ska ni komma dit? 

 

Är det något övrigt du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Transkribering 1 

 

Söderköpings kommun, tjänsteman S1 och S2 

 

Kan du berätta om din roll i kommunen; profil, ansvar? 
 

Person 1: Jag är ju energi och klimatstrateg, och har sedan årsskiftet lite mera 

miljöstrategiska uppgifter. Så jag har ju hand om kommunens klimat och energi strategi 

med allt vad det innebär, uppföljning, mål och aktiviteter, projekt...Blandat. 

 

Person 2: Jag är fysisk planerare, med, jobbar just nu i huvudsak med 

översiktsplanering, jobbar också med detaljplanering, eftersom vi håller på med 

kommuntäckande översiktsplan så har den tagit väldigt mycket tid nu, det är det som är 

min huvudsakliga uppgift. 

 

Hur har klimatanpassningsarbetet i er kommun sett ut fram till idag? 

- Vilka frågor har prioriterats mest? Varför har just dessa frågor prioriterats? 

 

Person 1: De, jag ljuger väl inte om jag säger att de inte har varit prioriterade. De har inte 

varit såhär, alltså, de har ju funnits någonstans här, men jag menar vi har inget uttalat 

anpassningsprogram, det har vi inte. 

 

Intervjuare: Hur kommer det sig? 

 

Person 1: Det är ju rent, alltså lite politiskt är det ju också man, vill politikerna, säger de 

att det är viktigt så visst då tar vi fram ett sådant program men sen så är det ju uppdrag 

från länsstyrelsen nu att varje kommun ska ha en anpassningsplan till 2015. vi kanske 

inte hinner det men vi ska ändå beakta de här grejerna i kommande översiktsplanering. 

Så att nåt jättestort arbete har vi inte haft. 

 

Person 2: Det är ju tänkt att det ska ingå ett avsnitt om klimat och hållbar utveckling i 

Laholberutveckling (ohörbart), lyfter det väl ut så det skulle bli mer övergripande, det ska 

ju, hela översiktsplaneringen  är ju en hel del av hållbar utveckling. Men efter att en, att 

ha med ett kapitel som handlar om klimatanpassning, vilken problematik man behöver 

tänka på. Lyfta de här frågorna med ökad nederbörd och sådant. 

 

Hur arbetar ni med klimatanpassningsarbetet idag? Vad görs rent praktiskt? 

 

Person 2: Så, rent praktiskt om man tänker just med planering  som jag arbetar med så 

är det ju en faktor man väger in när man tittar på ett område som ska planläggas. Hur 

ligger det i terräng, är det sluttande terräng ner mot en å och så kanske man måste 

tänka på skredrisk, är det högt vattentillstånd i den här ån ibland och liknande. Så det 

kommer ju in på det viset, men sen vad gäller den befintliga bebyggelsen är det lite 

sämre, vi har väl inte riktigt tagit fram någon analys på, ja men vad som skulle hända ifall 

det kom ett hundraårsregn, skulle det innebära att vi har, har vi VA ledningar som skulle 

svämma över. Just den biten jobbar vi väl inte så aktivt med. 
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Person 1: Mycket täcks ju ändå av PBL, eller vad man ska säga när man bygger ändå 

med just skredrisker och sånt. Men det är ju klart att, vår, Jönköping har ju gjort en 

ganska stor utredning där de har tittat på vattenflöden, vad händer om det skulle regna 

och vilka områden skulle få regn, och hur ser ledningarna ut där, så det är ju klart, en 

sån sak skulle vi också kunna göra. Men vi får se hur långt, mycket vi hinner i år, utan i 

första hand är det ju i bebyggelse, att den här frågan kommer iakttas i större grad i 

översiktsplanering. 

 

Anser du att klimatanpassningsfrågan prioriteras i tillräcklig utsträckning? 

 

Person 2: Saken är den att den är lite svår att hantera också, det är ofta väldigt svårt att förutse vad 

som skulle eller var, om vi tar just med jönköping där så hade de en jättestor översvämning där i 

samband med nåt regn, de hade ju ingen gissning om att just det här området skulle det finnas den 

här risken, de kan ju tittat på andra områden istället. Det handlar också ofta om vilka lösningar 

skulle man använda och hur mycket skulle de kosta i så fall, ofta handlar det om att man måste 

investera i någon teknisk lösning också, inte bara skriva fram en bra plan utan det ska ju bli något 

på marken också och det är ju en investeringsfråga. 

 

Person 1: Och det är ju större dimension av vattenledning och så vidare och vattentrummor och 

sånt det kostar ju, en hel del. Så det måste man ju ha med i tanken när man börjar kolla på det här 

att det kostar pengar, enorma mängder. 

 

Hur ser ansvarsfördelningen ut, rent organisatoriskt? 

 

Person 1: Ah jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det riktigt, för jag, för vi lever ju i en politisk 

värld, alltså vi styrs till mångt och mycket av politiken och det är ju vad de prioriterar, vi kan ju 

inte prioritera annorlunda, utan säger de att vi ska prioritera energi och då kanske nåt annat får 

stryk med foten. Så ansvarsfördelningen, det är också så att skulle vi någon gång ha en stor 

klimatanpassningsplan då är det inte en person heller som ska stå bakom den, det är ju ett 

jättearbete med ritningstjänst, fysiskplanering, mej, o planerare, det är ju en större apparat. Det är 

ju inte så att en person eller två personer som har det ansvaret utan det är ju också en sån sak som 

gör frågan delvis lite svår att hantera frågan internt, för vem äger den? Än så länge är det jag som 

får svara på många såna frågor som kommer utifrån. Utan det är ju faktiskt politiskt också. Börjar 

man prata om höga vattenstånd i en kommun som ligger nära vatten så kan ni ju själva tro att ah, 

jo det är ju inte sådär jättepopulärt kanske. Folk vill ju bygga nära vatten.  

 

Intervjuare: Det är en klar konflikt där då? 

 

Person 1: Nej den är inte direkt uttalad, men det finns ju förmodligen sådana motsättningar 

förmodligen. 

 

Intervjuare: Men om man säger om man ska göra en RSA, är det massor förväntningar då i arbete, 

eller vem ansvarar då? 

 

Person 2: Jag tror det är räddningstjänst som ansvarar för de, faktiskt. Det är kommunförbund vi 

gått med i med räddningstjänst så vi samverkar med Linköping, Åtvidaberg och Evalundsvik, 

räddningstjänst, vi har samma åsikter, linköping så de jobbar ju med alla såna frågor, risk och 

sårbarhetsanalys  o sånt. 
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Person 1: Där, det där vet inte jag i alla fall, hur det ser ut. Jag vet ju att vi har kontaktpersoner, de 

har presenterat sig för oss om vad de jobbar med, att någon jobbar med olja till exempel, nå 

jobbar med trafik och nån jobbar med, ja allt möjligt o så. Men det är ganska nytt de också, så jag 

vet inte än. 

 

Person 2: RTÖG heter de så, ni kan ju kontakta nån, samarbetet,  räddningstjänst Östergötland 

kanske kan svara på den frågan. 

 

 

Vilka drivkrafter ser du i arbetet med klimatanpassning? 

 

Person1: Lag. Alltså det är ju ett yttre krav från Länsstyrelsen, och, men faktum är ju att såna här 

frågor beaktas i väldigt stor grad redan i,  inom, så det är ju liksom inte så att frågan nånsin, att 

man skiter i skredrisker och så vidare, utan det är ju sånt som tas med i den här fysiska 

planeringen ändå, så att nåt, sen att vi måste ta fram en egen plan för det, då är det ju faktiskt 

tyvärr mera lag så, men även om jag personligen tycker att det är kul, och har tjatat lite så, är det 

ju till sist att våra resurser är begränsade som liten kommun, vi kan inte satsa på allt. Vi får 

försöka effektivisera och prioritera, och då är kanske inte det här mest prioriterat just nu. Vi har 

annat att ta i, mera akut. 

 

Person2: Sen ser man ju det här att de kommuner som ligger längst fram med det här 

klimatanpassningsarbetet är ju de som ofta har haft nåt såhär jätteregn eller översvämning, 

Jönköping, Arvika, Norrköping har jobbat en del också med frågan. Så ofta är ju det en drivkraft 

att man har haft en sådan händelse och man vill inte att det ska upprepas igen, man vill kunna 

förhindra om det är möjligt. Så vi människor fungerar. 

 

Intervjuare: Här i Söderköping har det inte varit nåt sånt där som översvämning som har hänt, 

sånt där större? 

 

Person1: Nae inte på det viset, nae. 

 

Vilka barriärer ser du i dagens klimatanpassningsarbete på kommunal nivå? 

 

Person 2: Kanske ökat stöd, kompetensmässigt också, myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap kanske skulle, jag tror att kommunen skulle ha nytta att få stöd från exempelvis MSB  i 

frågan, hur vi ska agera, vilket underlag vi ska ta fram och vad vi ska ta fram och hur. 

 

Person 1: Länsstyrelsen finns ju också, till viss del då. Sen finns det ju sån där 

klimatanpassningsportalen men, ja, men det är ju fortfarande också mycket tid som går åt. 

 

Intervjuare: Så kunskapsläget, är det något som påverkar? Anser ni att det är tillräkligt bland 

kommuntjänsteman osv som arbetar här? 

 

Person 1: Skulle vi göra en plan, skulle vi förmodligen ta extern hjälp från nån lämplig konsult 

som har koll på grejerna. Men, jag vet inte, det är ju så vi kanske inte kan, vi har inte tid att göra 

det själva utan måste ta hjälp utifrån också. Men kunskapen i sig är ingen barriär egentligen, alltså 

kunskap går ju att skaffa sig, det är ju bara att läsa på lite, medans det är mera ont om pengar 

liksom. Och sen kanske att det inte finns nåt tryck, ifrån, politiken heller, alltså att de inte är, det 

är inte direkt att de skriker direkt, utan det finns andra saker de kanske är mera nyfikna på, till 

exempel miljö och klimathandlinguppföljning kanske de tycker är mera intressant, eller att vi 
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jobbar med giftfri förskola o såna saker. 

 

Vad skulle kunna göras bättre i kommunens klimatanpassningsarbete? 
Person 1: Den var svår! Alltså, har man inget aktivt klimatanpassningsarbete så är det ju svårt att 

göra bättre nåt bättre, vi kan väl egentligen förbättra allting. Finns väl många förbättringspunkter, 

tror inte någon kommun har perfekt klimatanpassningsarbete, alla jobbar ju helt olika. Det finns 

ju så många metoder för det här så att, det är, finns lika många kommuner princip, hur man väljer 

att göra. 

  

Sverige har förändringar gjorts i Plan- och Bygglagen med syfte att säkerställa att 

klimatrisker hanteras i kommunala översiktsplaner, detaljplaner och i konkret 

bygglovsgivning. Upplever du att den här ändringen har påverkat kommunens sätt 

arbeta med klimatanpassning? 

 

Person 2: Jag jobbade ju inte tidigare, så jag kan egentligen inte svara på den frågan. 

 

Person 1: Jag vet inte heller, den frågan är mer riktad mot direkta bygglov i så fall. 

 

Person 2: Ja, det är ju klart, vi ser ju kontinuerligt ut över resurser, eller rutiner, och vilka 

checklistor vi använder och vilka punkter vi tänker på i planeringen och i bygglovet, tittar på, det 

är ju punkter som hamnar i våran checklista så att säga, så det är ju den förändring som har skett. 

 

Person 1: Ja så det finns ju ändå med som vi säger, i planeringen. Man får tänka på en sak, när det 

gäller små kommuner så kan man ju inte ha hur många planer och dokument som helst heller. Vi 

måste försöka sammanfoga och effektivisera saker och ting, och försöka lägga oss på den nivå 

som vi tycker är okej. Det kanske är för vår del så kanske vi kommer fram till att, det är okej med 

att den här frågan behandlas pbl, och att vi ser över stan och inte mer. Eller så, asså vi måste göra 

en lite grundligare koll innan också o se hur mycket vi ska lägga ner på det egentligen. Det är 

likaså idag att vi har miljömålsprogram, klimatstrategi, vi har energiplan, vi har alla möjliga såna 

, men nån måste ju se till att uppdatera dem, vi har naturvårdsprogram också, nån måste ju 

uppdatera dem och arbeta med dem, och är det så att det är planer och program som är införlivade 

i större sammanhang då är det ju ingen idé att vi har dem. Utan de måste ju faktiskt finnas 

nånstans och arbetas med, annars fyller de ju ingen funktion,  och  är det så att vi kommer fram 

till att, vi säger i översiktsplaneringen att det, att en här frågan beaktas och vi ser de här riskerna, 

för att vi kan se att det finns skredrisker o så, då kanske vi får vara nöjda med det. 

 

Om du får önska fem år framåt, vad har ni åstadkommit och hur ska ni komma dit? 

Är det något övrigt du vill tillägga? 

 

Person 1: Jag vet inte faktiskt, har inte riktigt tänkt så långt. Men vad heter det, kommunalt så 

funkar det väl så att det är ganska kortsiktig planering, det är från år till år. Så vad politiken vill 

och vad tjänstemän vill, det är olika saker. Så att, vem vet, det kanske, om två år så kanske det är 

ett gäng politiker som skriker att, nu ska vi jobba med klimatanpassning igen, nu tycker jag att vi 

har glömt bort det här med dirigering av ledningar o grejer, att då kanske det händer nåt då, men 

för oss är framtiden relativt oviss. 

 

Person 2: Så men det är väl just det här att det ska ju ingå alltid numer att när vi tar fram en 

översiktsplan, innan vi gör en form av analys, och bedömer konsekvenser, eller risker för att det 

skulle kunna ske nåt på grund av klimatförändringar. Sen anpassning alltså, själva, lindringsdelen 

eller vad det brukar kallas, det ingår ju också automatiskt i planeringen, just i för att vi försöker 
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skapa ett effektivt transportsystem, främja kollektivtrafik och liknande. Men att få in det mer i 

översiktsplaneringen och att få, få in de sen i de åtgärder som görs efter översiktsplanen, få ner 

det mer på marken också, om fem år kanske vi har nåt. Men sen är det åter det igen det här med 

att, vi har inte gjort någon analys, vi vet inte exakt vilka risker vi har, och som det har varit nu så 

har det ju inte varit nåt problem. Så det är ju svårt att säga någon åtgärd som vi borde göra här 

också. 

 

Person1: Sen, i alla fall i min synpunkt som inte har med fysisk planering, så måste det väl vara så 

att det kanske är mer effektivt att kolla på de här grejerna, från fall till fall. För marken på ett 

ställe är ju definitivt inte densamma som på en annan. Förutsättningarna från den ena punkten till 

den andra kan ju vara helt olika. Om man kollar på Söderköpings geografi, vi är ju en långsmal 

kommun, det är ju klart att det finns olika risker inom olika såhär, så att egentligen kanske det är 

mer effektivt att göra det vid varje planering istället för att titta på stort perspektiv för de här 

riskerna för det kanske inte ger lika mycket. 
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Bilaga 3 

Transkribering 2 

Norrköping, tjänsteman N1 

 

Kan du berätta om din roll i kommunen; profil, ansvar sedan när? 

 

Jag jobbar med hållbar utveckling, i Norrköpings kommun på ett av kommunstyrelsens 

kontor. Men jag har väldigt många, när man jobbar centralt, så får man inte fokusera på en 

fråga, utan man får väldigt många delar. Och det som vi ska prata om idag då, är ju 

klimatanpassning om jag förstått det rätt. 

 

 

Hur har klimatanpassningsarbetet i er kommun sett ut fram till idag? Vilka frågor har 

prioriterats mest? 

 

Jag kan väl säga att erat arbete kommer liksom lite för tidigt! Utifrån den frågeställningen du 

så att säga ställer. För att.  Det är ju en linje av beslut och man kan väl säga såhär att, jag vet 

inte om du har sett den regionala handlingsplanen? Då är det ju så att, regeringen gav ju i 

uppdrag till alla Länsstyrelser i Sverige, att ta fram regionala planer. Så då är ju egentligen så 

att säga, om vi pratar om handlingsplaner, så är det ju den som ligger till grund för hur 

kommunerna sen ska jobba vidare. Och sen så har ju då regeringen sammanställt ett annat 

dokument, som är mycket tjockare då, där man tagit in alla synpunkter utifrån de olika 

länsstyrelserna sen i Sverige. Och sen så, i och med att jag jobbar mer med strategiska frågor, 

så blir din frågeställning svår att svara på, jag får liksom bara svara utifrån den rollen jag har. 

Och då kan man säga så här att vi hade väldigt flyt, för att när den här regionala 

handlingsplanen då beslutades av kommunfullmäktige så fick vi in en motion, samtidigt från 

en fullmäktigeledamot som ville att vi skulle börja att ta fram en egen handlingsplan. I 

Norrköpings kommun så kallas såna här handlingsplaner för riktlinjer, vi har bara riktlinjer 

då, som antingen kan antas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Jag fick då 

uppdraget att svara på den här motionen och föreslå då om den då skulle bifallas eller om den 

så att säga skulle avslås. Och givetvis då i mitt yttrande så vill jag ju bifalla motionen, för den 

låg ju så att säga i linje med de handlingsplan vi hade så att säga för regionen, som 

länsstyrelsen då ansvarar för. Så att, mitt uppdrag i det här hela är ju egentligen då att jag, jag 

kan läsa innantill då som jag så att säga vad jag skrev. Jag biföll då motionen och sen så ger 

kommunstyrelsen, kommunstyrelsen kontor, och det är då mitt kontor, i uppdrag att i 

samarbete med berörda verksamhetskontor och kommunala bolag, så det innebär då att jag 

ska jobba med många andra olika förvaltningar och kommunala bolag som är Norrköping 

vatten, hyresbostäder och så. Och att vi då ska ta fram ett förslag då till riktlinjer för 

klimatanpassning som är  förvaltningsövergripande, som då gäller för alla förvaltningar. 

 

Intervjuare: Vad är det för förvaltningar? 

 

Det kan vara tekniska, det kan vara stadsbyggnad, det kan vara kultur och fritid, det är vård 

och omsorg. För det är nämligen så att,  jag ser saker ur ett paraplyperspektiv att, det är lätt att 

man bara hamnar i förvaltningar som har av fysisk karaktär, men så är det ju inte med 

klimatfrågan. Den är så himla mycket större, så att det ska jag göra! Och, så ska jag också titta 
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på lämpliga åtgärder o sen så jag också titta på hur ansvarsförhållandet ser ut. Vem är 

ansvarig för de olika delarna i klimatanpassningen här framledes, så det är ett jätteuppdrag jag 

har fått. 

 

Intervjuare: Hur lång tid ska det här ta? 

 

Jag räknar med att jag ska vara klar, nästa vår. Jag fick uppdraget och har haft det ett tag så 

jag har gått och funderat lite på hur jag ska lägga upp det och jag måste ju så att säga göra en 

omvärldsanalys, vad gör man redan i andra kommuner? Vad säger forskningen, både på 

universitetsnivå så där samverkar jag med universitetet. Jag kommer också att börja inleda 

samverkan med SMHI det är ju de som tar fram mycket klimatfakta och data, och gör de här 

olika scenariona som vi brukar ta ställning till, så här handlar det både att jobba inåt i den 

interna organisationen men också se omlandet. För klimatet är ju inte Norrköping, utan den är 

ju jätte jättestor. Så att, det som jag håller på med just nu är ju att titta, vad är det som pågår i 

kommunen som kan relateras till klimatfrågor. Här kan jag se att vi jobbar mycket med 

parallella frågor redan nu. Stadsbyggnad, jag vet inte om du har träffat ... ännu? 

 

Intervjuare: Det ska vi göra på fredag! 

 

Ja, men jättebra! hen har ju ansvar för vissa delar i det här. För nu håller Norrköpings 

kommun att ta fram översiktsplan för staden, och i den måste vi fundera på, vad behöver vi 

tänka på utifrån ett klimatperspektiv där? Vi ska ju planera staden för en lång tid fram över. 

Vi kommer att bygga ostlänken, vi kommer att påbörja arbetet med inre hamnen, som är 

liksom ett nytt område, och är det är det här som stadsbyggnadskontoret och … håller på med. 

Så hen har i sin tur beställt en massa utredningar för att titta om det är möjligt, utifrån ett 

översvämningsperspektiv, ja då kopplar man ihop det med det här så att, vi för ju nu hela 

tiden diskussioner, vad ska finnas i de olika dokumenten som vi skriver fram. Så att, mitt 

arbete är inte så mycket att titta på att, det här o det här har vi gjort, utan snarare, vad är det vi 

behöver tänka på, för att det inte ska hända något! 

 

Intervjuare: Men ni tittar mycket på andra kommuner, hur de har arbetat? 

 

Ja, absolut! Så att jag tänker att ha kontakt med Malmö som jobbat jättebra, Växjö har jobbat 

jättebra, Karlstad är en kommun som också har jobbat mycket, för där så att säga har de 

samma problematik och det är ju oftast vattnet som blir bekymret i första skedet, framförallt 

när man planerar och utvecklar staden. Så, givetvis, det kommer ligga i mitt scenario, hur har 

man gjort i andra kommuner och hur hanterar man så att säga de här frågorna. Sen får vi titta 

på vilka möjligheter och vilka hinder får vi i det här klimatperspektivet, och i och med att vi 

måste tänka i scenarior, hundraårsperspektiv, vi behöver kanske också tänka i ett 

tvåhundraårsperspektiv, men det här kommer … ta upp med dig, för att hen är ju specialiserad 

på vattenfrågan, vilken är jätteviktig. Men där får du ju bekymret att vattnet kommer uppifrån, 

det kan du ju aldrig reglera. Vi vet ju inte heller hur mycket störtregn det kommer, men vi vet 

att det kommer. Och sen ser jag också att vi håller på med översiktsplanen för landsbygden, 

där behöver vi ju också fundera på så att, klimatanpassningsfrågor får inte bli en 

stadsrelaterad fråga, utan det ska liksom vara hela det geografiska området. Och här behöver 

vi säkerligen samverka också, regionen, precis eftersom man har tagit fram ett regionalt 

handlingsprogram. Så behöver vi nog tänka att, det är ju jag menar att när Linköping börjar 

och slutar så slutar så att säga klimatet att, ja nu bryr jag mig bara om Norrköpingsklimatet 

här. Det är liksom världsomspännande. Nu handlar det mycket om att sy ihop det vi vet, och 

titta hur vi ska jobba framledes. Det är lite där vi är idag, kan jag känna. Men vi har ett 
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jättearbete framför oss och titta på vad har jordbruket för påverkan på klimatet, hur behöver vi 

så att säga, mobilisera jordbruket för att de ska klara av de klimatförändringar som är. Det 

kanske bara är av godo, vi får längre växtsäsong, det kanske bara är soligt. Men låt oss säga, 

att de här åren då vi får jättemycket nederbörd. Kan vi förebygga på något sätt så vi inte får 

hela åkermarken liggandes under vatten, utan att det finns bra avrinningar och sådant. Såna 

saker behöver man jobba med. Vi har ju liksom hela skogsnäringen, det är också jätteviktigt, 

vad är det för typ av träd vi kommer att ha i bestånd? Vi har ju inte rådighet i allt som 

kommun, men vi kan ju också vara rådgivande för de som håller på med skogsbruk och 

jordbruk och lite sånt där. Jag kan väl liksom se att vi behöver jobba lite med omlandet lite 

inte bara tänka på kommunen som en juridisk person så jag ser det lite bredare. Det finns 

många olika delar som vi behöver titta på. Exakt vad som kommer att stå i den här riktlinjen, 

det vet jag faktiskt inte idag. Men jag vet att vi har stora bekymmer med störtregn, då inte, vi 

har så många öppna ytor som vattnet kan samlas, dagvattensystem som är öppna. Det är 

någonting som vi ska jobba mycket mera med i den här kommunen, för att inte få källare som 

blir översvämmade, så jag menar att det är ju många åtgärder som behöver göras, och det 

arbetet har ju redan kommit igång! 

 

 

Anser du att klimatanpassningsfrågan prioriteras i tillräckligutsträckning i kommunen? 

 

Ja, det måste den ju vara! 

 

 

Hur ser ansvarsfördelningen ut, rent organisatoriskt? 

 

Den har vi ju varit inne lite på, det är ju den som egentligen är den viktigaste då, att man 

samverkar där man behöver samverka, och där man har ett eget ansvar som man har fått som 

förvaltning, ja då jobbar man på. Men det är ju hela tiden jätteviktigt att man för en dialog 

med varandra. Och det viktiga är ju, kan ju jag tycka också, att vi som kommun jobbar med 

akademin, universitetet, som forskar i de här bitarna, och som jag nämnde tidigare, också med 

SMHI. Det är ju jätteviktigt för det är ju egentligen de som är experter och tittar framåt på de 

här frågorna. Och så behöver kanske vi som kommun också, lite kritiskt granskande, är det 

här rimligt eller inte rimligt, men det blir ju svårt för vi har ju inte den kompetensen. Så vi får 

ju förlita oss på den forskning som är, men då är det viktigt att man inte bara går till en 

akademi. Utan man då går till flera, för att titta vilken väg ska vi välja. Och Linköpings 

Universitet kommer ju förhoppningsvis att följa mitt arbete, de har sökt forskningsanslag för 

det, för att just titta på processen. För jag jobbar väldigt processorienterat, hur kommer den 

här processen se ut tills vi kommer till färdig handling, och det är ju jättespännande. 

 

 

Vilka drivkrafter ser du i arbetet med klimatanpassning? 

 

Ja, jag kan väl, jag kan väl se drivkraften är väl egentligen naturen som börjar säga ifrån. Och 

tyvärr är det ju lite synd att vi inte ser det förrän störtregnen kommer eller att det blir 

jättevarmt och sånt där, det händer en liten minikatastrof, det är då vi börjar förstå att naturen 

har egna krafter, framförallt mot medborgarna då, vi som jobbar med det kanske ser det, men 

att då får man kanske också mer acceptans att man vidtar vissa åtgärder. 

 

Intervjuare: Jag tänker på motionen som du nämnt tidigare, hur såg arbetet och drivkrafterna 

ut innan dess? Hur såg intresset ut! 
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Jo men det har man ju sett hela tiden, man har ju liksom länge tittat på att Norrköping är en 

stad som ska utvecklas och så. 

 

Vilka barriärer ser du i dagens klimatanpassningsarbete på kommunal nivå? 

 

Ja, det är ju klart att jag ser barriärer. Och det kan ju vara såna saker att vi inte har kunskap 

nog.  Att, och då menar jag att då kanske inte heller det finns forskning, teknik, man behöver 

göra vissa åtgärder och man vet inte riktigt hur man gör idag. ct. Norrköping är ju en ganska 

stor stad, och det kostar ju ganska mycket pengar att göra tekniska åtgärder. Och barriärerna 

kan ju jag också tycka att de människor som bor inte riktigt gör de som de skulle kunna göra, 

de skulle kunna så att vi inte får höga halter av koldioxid, åka mindre bil, och lite såna där 

saker. Så kunskapsbarriärer finns också, hur ska vi nå ut till medborgarna, hur man ändrar 

attityder och beteenden. För att jag tror inte det här är en teknisk fråga, snarare en attityd och 

beteendefråga också, de här sakerna måste gå parallellt. Det är något som jag också funderar 

på att ta med en sån fråga, klimatanpassningsriktlinje att vi måste jobba med attityd och 

beteendefrågor, vilket är något jag lutar mot att jag vill ha med en del utav det! Du får ju 

tänka  både teknik och människa, men nånstans ibland så kan jag känna att vissa människor 

tror att vi löser allting med teknik. Det tror jag inte riktigt fungerar. Det ser jag som en barriär, 

men en barriär med möjligheter! 

 

 

Vad skulle kunna göras bättre i kommunens klimatanpassningsarbete? 

 

Det är lite för tidigt att svara på, vi är inte där ännu!  

 

Sverige har förändringar gjorts i Plan- och Bygglagen med syfte att säkerställa att 

klimatrisker hanteras i kommunala översiktsplaner, detaljplaner och i konkret 

bygglovgivning. Upplever du att den här ändringen har påverkat kommunens sätt arbeta med 

klimatanpassning? 

 

Kan tyvärr inte svara på den, jag jobbar inte med det. 

 

 

Om du får önska fem år framåt, vad har ni åstadkommit och hur ska ni komma dit? 

 

Jag tror att, vi har nog skaffat oss en gemensam slags samsyn i kommunen, kring vad är 

klimatanpassning i och med att staden nu kommer att utvecklas ganska mycket och jag kan 

ändå känna att vi olika personer som sitter på olika förvaltningar, vi har en ambition  att få en 

samsyn i frågan. Når vi dit ja då kommer de olika besluten sen att leda åt det hållet. Så det är 

väl det jag kan tänka mig om, det här med fem år, att vi står på någon slags gemensam 

plattform i frågan, och det tror jag är viktigt. 

 

 

Är det något övrigt du vill tillägga? 

 

Nej men jag skulle väl tycka det var lite roligt om Norrköping med några andra kommuner i 

Sverige, låg i framkant där man verkligen vågade ta de här besluten för klimatanpassning och 

att man då också ger de resurser. Det jag även absolut kan tycka är att staten borde bära ett 

mycket större ansvar för klimatanpassningsfrågan, och SKL då, Sveriges kommuner och 



43 
 

landsting och Sveriges regering, att det finns utrymme att söka pengar när man vill göra vissa 

typer av åtgärder. För det är väldigt mycket pengar, när vi gör det tekniska, men att man också 

då skapar resurser till när man jobbar med beteendefrågor, så om staten går in att man faktiskt 

tänker på att de  här processerna måste gå parallellt. Det är väl en önskan, och det tror jag väl 

inte att jag är ensam om att vi ser det och det är det jag menar att det är inte vid 

kommungränsen som det liksom slutar, det här är ju nånting för hela Sverige. Sverige är ju 

duktiga på miljöfrågor överhuvudtaget, men ja, en mer och bättre vägledning kan jag också 

tycka. Det är väl det jag kan tycka i den frågan. 
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Bilaga 4 

Transkribering 3 
 

Norrköping, tjänsteman N2 

 

1. Kan du berätta om din roll i kommunen; profil, ansvar sedan när? 

Respondent: Ja jag jobbar som fysisk planerare med framförallt vattenplaneringsfrågor men 

även detaljplanering och översiktsplanering. Och jag har jobbat sedan 2004 så det är ett tag. 

 

2. Hur har klimatanpassningsarbetet sett ut i er kommun fram till idag? Alltså vilka 

frågor har prioriterats mest och varför har de här frågorna prioriterats?  

Respondent: Äh ja det, senare år så har det varit mer och mer fokus då på klimatanpassning 

kopplat till regn, nederbörd, framförallt dagvattenfrågan men även översvämningsfrågan är 

viktig, och vi har på stadsbyggnadskontoret tagit fram ett tillägg för översiktsplanen för miljö- 

och riskfaktorer, där vi tittar bland annat på översvämningar. Det är en av tolv ämnesområden. 

 

3 Tycker du att klimatanpassningsfrågan prioriteras tillräckligt i kommunen? I 

tillräcklig utsträckning? 

Respondent: Ja alltså det generellt är det ju, vi ser ju brett på klimatanpassning så det är ju i 

ett väldigt tidigt skede. En kollega har ju fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för 

klimatanpassning och där får vi in hela bredden och inte bara vattenfrågor utan även 

värmeböljor till exempel och andra faktorer.  

Intervjuare: Är det … som gör det? 

Respondent: Ja precis, det stämmer det. 

Intervjuare: Jag tänkte det här, hur det har sett ut fram till idag, kan du säga mer praktiska 

grejer som ni har gjort, kan du utveckla lite mer? 

Respondent: Ja, till exempel i miljö- och riskfaktorerna vad gäller översvämningar så har vi ju 

föreslagit en lägsta grundläggningsnivå, för ny bebyggelse. 

Intervjuare: Var det där tillägget till översiktsplanen (syftar på medtagen rapport). 

Respondent: Ja precis. Det är ju en samrådshandling så den är ju inte till antagande ännu men 

vi har börjat tillämpa delar av den här då, och det är en lägsta grundläggningsnivå på 2,5 

meter, över dagens medelvattennivå. Och, så om man, om man bygger över den nivån då är 

det okej. Men däremot om man av någon anledning vill bygga lägre, då måste du ta fram en 

riskanalys och titta på förebyggande åtgärder och liknande. Du kanske behöver fylla upp 

marken eller bygga på ett annat sätt så att säga att det tål att svämmas över 
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Intervjuare: Ah just det. Finns det några sådana specielle sådana områden här? Är det runt 

mynningen här utåt, vad säger man?  

Respondent: Ja, det är gjort sedan ett antal år tillbaka en översvämningskartering, dels längs 

hela Motala ström…Roxen, Glan inkluderade i det. Sedan har vi en, år 2010 året efter gjordes 

en kompletterande översvämningsberäkning utifrån stigande havsnivåer och då tog vi hela 

kustbandet, havet även Slätbaken (?) och Bråviken och in hit då till Hästskodammen. Så där 

har vi också karterat och sett vilka risker (ohörbart) när havet stiger i framtiden då. Så även 

om landhöjningen tar ut så blir det ju en stigning och från SMHI som vi har fått underlag ifrån 

så säger de att någon gång mellan 2015 och 2030, då börjar det plana ut och därefter så stiger 

havet snabbare än landhöjningen. Sen blir det mer och mer då, fram till 2100 då är det ju 

ungefär en meter global stigning som det handlar om.  

 

4. Om man säger idag då, vad gör ni då rent praktiskt? Hur arbetar ni med 

klimatanpassning idag? 

Respondent: Ja när det gäller de här bitarna då tittar vi i till exempel översiktsplanarbetet vilka 

områden är översvämningsutsatta och då försöker vi antingen att reservera dem som 

grönområden eller föra (?) någonting annat bostäder men då skriver vi att eller det framgår i 

fördjupningen och översiktsplanen då att det måste studeras närmare, översvämningsrisken. 

Och detaljplan, då tittar vi också närmare på det då kan det vara till exempel ett område som 

ligger inom höjdkurvan 2,5 meter där prickmarkerar vi kallas det och det innebär att du får 

inte bygga någonting där, byggnader får inte uppföras innebär den planbestämmelsen. Så det 

är ju konkreta sätt hur vi hanterar översvämningsfrågan då. Sen har vi också en strategi till 

efter 2100, den här är ju bara fram till 2100. 

Intervjuare: Så ni har en strategi för sen senare också? 

Respondent: Ah det har vi, vi har ju bara antytt i den här att vi har jämfört med Holland som 

har väldigt långt fram och tittar en bra bit efter 2100 och det är, och det har börjat med nu och 

är i startgroparna. Och det har att göra med att 2,5 meter det till det är det ju inte rimligt att 

höja marken till exempel överallt 2,5 meter. Plus bla kostnader och annat då. Efter 2100 då 

kommer ju havet med största sannolikhet enligt FN:s klimatpanel och SMHI att stiga 

ytterligare och därav, särskilt med tanke på ostlänken vill bygga en ny stadsdel kring 

resecentrum, och innerhamnen måste vi kunna se längre fram i tiden än 2100. Därför har vi i 

höstas då startat ett projekt att ta fram en förstudie för att se hur skulle det kunna se ut längre 

fram och då handlar det om storskaliga översvämningsåtgärder som Temsenbarriären eller... 

Intervjuare: Vad sa du? 

Respondent: Temsenbarriären det är en slussport, eller slussportarna i Göteborg som också är 

under planering. Utanför ST. Petersburg finns det redan byggt sedan 2011 tror jag det var, 

sådana stora slussportar. Den här förstudien är ju första steget av tre då medan steg två och tre 

är tanken då att lite mer i detalj studera det närmare, hur man kan gå vidare med det och 

framförallt reservera ytor för det kan handla om antingen invallning av strömmen till exempel 

men det är troligen inte ett helt realistiskt alternativ i och med att det är ju bebyggelse där osv, 

tillgänglighetsaspekten. Och det andra handlar om slussportar kanske vid utloppet av Motala 

ström och någonstans längre ut i Bråviken kanske där det är som smalast. Men som sagt det 
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steg två och tre och det har vi inte bestämt/beställt in än men vi har ju begärt in anbud då från 

konsulten. Så än så länge pågår arbetet med förstudien.  

Intervjuare: Hur är det där, för jag läste att det var nedanför hästskodammen så var det främst 

risker för översvämning. Har man några planer ovanför att det ska vara, att man ska ta hand 

om det liksom? 

Respondent: Ja precis, oh ja. I den här översvämningskarteringen från 2009 som visar tre 

olika flödesnivåer; 100-årsnivå, 1000-årsnivå och högsta beräknade flöde det vill säga 10 000-

årsflöde, där är det zoner kan man kalla det inom vilka förslaget är att inte tillåta bebyggelse 

alls eller endast bebyggelse av mindre som uthus till exempel. Den här, det här är ju en del av 

den kartan, den går ju in i stan också, och då kan man se inom de här tre delarna då, hundra år 

osv tusen år, och då står det i den här uppströms Hästskodammen att det är inom hundra års 

flödesnivå så tillåts ingen ny bebyggelse eller infrastruktur med undantag för enstaka garage 

eller uthus då. Inom tusen år kan det vara enstaka fritidshus av lägre värde som tillåts. Och 

tusen års då tillåts nog nya småhus, enstaka för permanent boende och verksamheter med liten 

miljöpåverkan. Men det handlar också lika väl nedströms Hästskodammen att gör vi en 

kommun undantag för kring det här så måste vi göra en riskanalys för att se på vilka 

förebyggande åtgärder ska vi vidta för att det inte ska bli en översvämning kopplat till 

stigande flöden i Motala ström till exempel.  

 

5. Då tar vi en mer allmän fråga här nu då: Hur ser ansvarsfördelningen ut rent 

organisatoriskt? 

Respondent: Ähm, det kommer anser jag att tydliggöras i och med de här riktlinjerna för 

klimatanpassning som … jobbar med. För än så länge, vi kan ju inom stadsbyggnadskontoret 

studera och hantera de mer fysiska åtgärderna som översvämningar, dagvattenhantering, ja 

tillsammans med Norrköping vatten och avfall och tekniska kontoret. Men när det gäller 

värmeböljor till exempel, eller mer insekter eller fler sjukdomar, då ligger det ju utanför vår 

kontroll. För det vi kan reglera det är ju bara det som ha en tydlig koppling till ytan, som vi 

kan reglera i plan.. 

Intervjuare: Ja just det. Är det andra förvaltningar inom kommunen då eller är det MSB, eller 

vilka är det som har hand om den biten liksom? Som värmeböljor och liknande. 

Respondent: Ja tänker du på generell nivå så är det ju MSB som myndighet som har hand om 

allmänna ansvaret när det gäller olyckor till exempel då. Sen är ju SMHI utpekad som 

nationell myndighet för att samordna och ha hand om klimatanpassningsarbetet på nationell 

nivå. Och de har ju också föreslagit att det på nationell nivå ska tas fram fler resurser och 

något förslag i en rapport jag vet SMHI tog fram och lämnade till staten. Det var att alla 

kommuner skulle få extra resurser eller pengar för att kunna anställa någon klimatsamordnare 

eller liknande, ungefär som man för flera år sedan hade Agenda 21-samordnare. Så idag finns 

ju, Länsstyrelsen har ju utpekat, bla vår Länsstyrelse i Östergötland här, en person är 

klimatsamordnare. Vet inte om ni har varit i kontakt med henne. 

Intervjuare: Jo henne har vi haft kontakt med.  
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6. Vilka drivkrafter ser du i arbetet med klimatanpassning? Har du några exempel på 

sådana?   

Respondent: Ja det finns ju flera, det är ju en handlar ju om att undvika risken för skador på 

människor och byggnader, till exempel kopplat till översvämningar. En annan kan ju vara att 

säkerställa en god dricksvattenförsörjning även framöver, i och med klimatförändringar blir 

det ju varmare, även i sjöar och vattendrag. Särskilt för oss är det viktigt i och med att vi har 

en ytvattentäkt, Glan då för dricksvatten. Det kan också handla om att undvika skred och 

erosion som blir värre i och med klimatförändringarna. Och likadant risken för spridning av 

markföroreningar. Har du haft en översvämning till exempel då kan det ju laka ur 

föroreningar från marken. Det är väl det. Sen handlar det väl också om att se möjligheterna, 

och där tror jag nor mer riktlinjerna för klimatanpassning kommer in. Vi får ju en längre växt- 

och odlingssäsong som kan vara positiv för jord- och skogsbruk. Å andra sidan kommer det in 

mer insekter, skadeinsekter, som kan påverka. Det finns också en möjlighet för kanske ökad 

turism i Sverige framöver om klimatet blir varmare. Ja det finns också möjlighet att spara 

uppvärmningsbehovet av kommunens byggnader kommer ju förmodligen minska i framtiden 

med mildare vintrar. Å andra sidan kanske det behövs fjärrkyla, särskilt inom äldreboenden 

och sådant, i och med att det blir varmare. 

Intervjuare: Så då är det både positiva och negativa drivkrafter kan man säga eller att man 

faktiskt nyttjar sig av en framtida uppvärmning också då? 

Respondent: Precis. Det finns ju åtgärder man kan hantera även i den mindre skalan och som 

vi då också skrivit om kortfattat i miljö- och riskfaktorer och som jag vet också ... Wilman 

kommer titta närmare på kopplat till flera faktorer. Det handlar om grönstrukturen helt enkelt i 

staden, att ju mer grönska, som träd, ju mindre effekt blir det på klimatförändring eller rättare 

sagt klimatförändringens konsekvenser blir mindre i och med att vegetation och träd gör att 

temperaturen i städer minskar. Plus att det då ger skugga men också en ökad luftfuktighet i 

och med att nederbörd då kan fördröjas av växtlighet och träd, så växtlighet har ju andra 

positiva effekter också den fångar upp partiklar från vägar och sådant.   

Intervjuare: Hur är det annars då med personligt engagemang bland anställda, ekonomi, 

politiska drivkrafter, är det något som fungerar som drivkrafter tycker du? Är det något som 

påverkar liksom? 

Respondent: Ja det tycker jag, jag tycker mig se att det finns stort engagemang både bland 

tjänstemän, politiker och delvis bland allmänheten, i alla fall de senaste åren. Det kan ju 

hänga ihop med att det har blivit mer fokus på klimatförändringar och att det är fler och som 

inser att det är åt det håller vi går och att klimatet är på väg att förändras och att det, måste till 

och göra åtgärder, nu räcker det inte att bara minska utsläppen utan vi måste också anpassa 

samhället för även om vi skulle säga att det är noll utsläpp från imorgon så skulle det ändå 

fortsätta att bli varmare och varmare i och med att du har en eftersläppningseffekt. Plus att det 

såklart också är en global fråga. Det hänger ju på många andra länder i världen som har 

betydligt större utsläpp, både i utsläppsvolym men även per capita, som måste få ner sina 

utsläpp. Så jag tror att det är både och; minska utsläppen men även jobbar mer och mer med 

anpassning.  
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7. Gällande barriärer då, vilka barriärer ser du i dagens klimatanpassningsarbete på 

kommunal nivå? Om du kan ge exempel, är det politiska barriärer, kunskapsbarriärer, 

är det ekonomiska barriärer? 

Respondent: Ja alltså det är möjligt kunskapsmässigt då, men vi på stadsbyggnadskontoret 

ordnade för drygt ett år sedan, ett och halvt år sedan, ett seminarium om klimatanpassning bla 

annat med fokus på vattenrelaterade frågor. Och nu nästa vecka kommer ... Willman och 

hennes kollegor ordna ett seminarium också om klimatanpassning med fokus på värmeböljor. 

Men vi tänker att det är ju en kontinuerlig process för att öka, de här seminarierna internt, öka 

kunskapsbasen hos tjänstemän och politiker. Så det är väl det om man nu ska kalla det ett 

hinder men det är ju att vi förbättrar ju kunskapsläget hela tiden då.  

Intervjuare: Tycker du att det är tillräckligt bland ansvariga, det här kunskapsläget angående 

klimatanpassning eller är det någonting som behöver förbättras? 

Respondent: Nja alltså det är svårt att svara på, men det är ju ett viktigt steg på vägen att vi 

fick uppdrag från politiken att ta fram riktlinjer för klimatanpassning, det var väl förra året 

tror jag. Det är ju ett viktigt steg och det visar ju på att det finns en kunskap och förståelse 

från politikerna att vi måste börja jobba med det här med klimatanpassningsfrågorna. 19:10 

Ett första steg är ju det här med att kontinuerligt uppdatera kunskapsläget så är det ju också att 

ta fram riktlinjer för hur kommunen ska jobba med de här frågorna. Och på ett bredare sätt än 

just bara med störtregn, översvämning eller stigande havsnivå  

Intervjuare: Just det. Så bristen på kunskap är ingen barriär, ser inte du det som? 

Respondent: Nae, inte barriär, men det är klart, det är ju, samtidigt kommer det ju ny kunskap 

vart efter det här. Förra året kom ju FN:s, klimatpanelens, senaste rapport. Så det kommer ju 

hela tiden ny kunskap så att på det sättet tror jag det behövs kontinuerligt en kunskapshöjande 

verksamhet för att alla ska få bättre kunskap helt enkelt.  

 

8. Vad skulle kunna göras bättre, rent allmänt, i kommunens klimatanpassningsarbete? 

Respondent: Ja, svårt att säga. Jag tror att bilden kommer klarna mycket när vi har de här 

riktlinjerna för klimatanpassning framme då. För ofta är det ju komplexa frågor då, såklart 

klimatanpassning i sig men även stadsutveckling och ta till exempel översvämning, det kan ju 

vara vissa områden…ta inre hamnen till exempel, som är väldigt attraktivt; det ligger centralt 

i staden, det ligger i söderläge, det ligger vid vatten, det ligger nära både befintligt och 

kommande resecentrum genom ostlänken så det är ju utpekat som ett så pass viktigt område 

att vi ska gå vidare och planlägga det för att det ska byggas en fortsättning på innerstaden med 

landkvarter, bostäder, (ohörbart) osv. Och det, trots att inre Saltängen är 

översvämningsriskområde, trots att det finns väldigt mycket föroreningar, det är ett av 

Östergötlands mest förorenade områden, plus att det finns skredrisk pga kusterosion. Så det 

finns ju mycket sådana utmaningar då. Men därför är ju stora kostnader förknippade med det 

men vi ser ju ändå från kommunens sida att det är så pass centralt och viktigt för 

stadsutvecklingen att det är värt att ta exempelvis saneringskostnader för att komma till rätta 

med markföroreningen. 

Intervjuare: Just det. De här riktlinjerna du pratade om…  
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Respondent: Riktlinjerna för klimatanpassning. 

Intervjuare: Vilka var det som hade utformat dem? 

Respondent: De är inte framtagna ännu utan det var det vi fick i uppdrag och som ... Willman 

håller i. 

Intervjuare: Just det så var det. Och det är var kommun som ska uppföra en sådan är tanken 

eller hur ser det ut? 

Respondent: Jaa, det är ju inte, det finns ju på regional nivå, på regional nivå har ju 

Länsstyrelsen tagit fram en regional klimatanpassningsplan, har jag för mig att den heter. Och 

utifrån det finns det ju möjligheter att kommunen kan ta fram antingen riktlinjer eller någon 

typ av plan eller program för hur kommunen ska jobba klimatanpassning, och jag ser att de 

här riktlinjerna för klimatanpassning är en sådan….man skulle kunna kalla det en 

konfliktisering av Länsstyrelsens regionala klimatanpassningsplan. Hur vi ska jobba lite mer 

konkret i Norrköping med de här frågorna.  

 

9. År 2009 gjordes ju förändringar i Plan- och bygglagen med syftet att se till att 

klimatrisker hanteras i kommunala översiktsplaner, detaljplaner, konkret bygglovning. 

Upplever du att den här ändringen har påbörjat kommunens sätt att arbeta med 

klimatanpassning? 

Respondent: Tänker du inte på 2008 nu? Jag tror det var ett tillägg till plan- och bygglagen. 

Intervjuare: Det kanske det var, jag läste 2009 någonstans men det är inte säkert att det 

stämmer. 

Respondent: Näe men då lyfte man in det här med överprövningsgrunderna, att kommunen 

även skulle ta hänsyn till olyckor översvämningar och erosion i sitt planarbete, och det blev 

också överprövningsgrundande. Tidigare, eller det är det ju fortfarande, att Länsstyrelsen kan 

ju upphäva ett beslut att anta en detaljplan eller ett bygglov pga hälsa och säkerhet allmänt 

sett eller om det kan riskera att påverka riksintressen eller hota riksintressen, eller om det är 

någon miljökvalitetsnorm som riskerar att inte uppnås, sedan tillägget till plan- och bygglagen 

kom då. Även översvämningar bland annat. 

Intervjuare: Och då den här förändringen att man ska beakta klimatförändringar, eller att man 

ska ha klimatanpassning mer på agendan mer om man säger, märkte du av någon skillnad 

förändring då? Har det blivit en positiv förändring? Eller har det märkts någon skillnad 

överhuvudtaget? 

Respondent: Ja alltså vi hade ju redan, då låg vi ju i startgroparna för att inleda det här arbetet 

med till exempel få en bild över hur översvämningssituationen ser ut i kommunen. Tidigare 

har vi ju bara dåvarande Räddningsverkets, nuvarande MSB, översiktliga 

översvämningskartering från 2001 att gå. Men det insåg vi ju att den är alldeles för översiktlig 

egentligen så då beslutade vi att ta fram en detaljerad översvämningskartering och det var den 

som kom då 2009, för hela Motala ström, Roxen, Glan och nedåt Bråviken. Och ett år efter 

kompletterade vi med en kartering av stigande havsnivåer. Och ytterligare därefter gjorde vi 

en störtregnskartering som finns också refererat till i det här tillägget till översiktsplanen för 

miljö- och riskfaktorer då. Det är gjort för hela kommunen, i den här är det bara utdraget i 
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några delar och det handlar om att se eller identifiera lågpunkter i landskapet där enligt 

kartering kan stå vatten upp till en meter vid kraftiga regn, störtregn. Så det är också ett viktigt 

planeringsunderlag.  

Intervjuare: Och den här förändringen hade troligen, den här förändringen hade nog inte blivit 

utan förändringen i PBL tror du eller?  

Respondent: Näe, jag tror att vi ändå hade gjort det faktiskt, i och med att vi såg att det fanns 

ett stort behov av att ha en kartering för hur, en mer detaljerad kartering för hur 

översvämningsfrågan skulle hanteras då. Sen är det ju mer som ett plus tycker jag att det även, 

att lagstiftningen ändras så att vi verkligen måste titta på översvämningsfrågan. Annars kan de 

överpröva ett beslut att anta en detaljplan, Länsstyrelsen alltså. Så det var bra tycker jag, då 

blir det tydligare liksom att det är viktigt att kommunerna ska titta på och beakta. 

 

10. Rent allmänt då, om du får önska fem år framåt. Vad har ni åstadkommit och hur 

ska ni komma dit?     

Respondent: Ja alltså då tror jag att vi sedan har länge har riktlinjer för klimatanpassning 

färdiga. Vi har det här tillägget för miljö- och riskfaktorer färdigt och att vi sedan en god tid 

tillbaka arbetar förebyggande med att dels vidta klimatanpassningsåtgärder inom ett område. 

Plus när det gäller specifikt översvämning att vi beaktar det i planläggningen då och antingen 

lägger oss över en viss nivå, för grundläggningen då, eller om vi lägger oss under amen då ska 

vi studera riskerna närmare och vidta förebyggande åtgärder. Och då tror jag att de faktorerna 

som jag nämnde inledningsvis med typ av skyddsvallar eller skyddsbarriärer, öppningsbara, 

antingen i strömmen eller Bråviken är viktiga komponenter för att möjliggöra det. Även om 

sådana åtgärder kommer ju inte vara på plats inom en femårsperiod utan då pratar vi betydligt 

längre framåt. Men i alla fall att planeringen för dem har kommit en bit då.  

 

11.  Är det något övrigt du vill tillägga? 

Respondent: Nej. 
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Bilaga 5 

Transkribering 4 

Linköping, tjänsteman L1 

 

1. Kan du berätta om din roll i kommunen; profil, ansvar sedan när?  

- … i Linköping sedan två år tillbaka och min grupp heter hållbarhet och 

miljökommunikation, så vi jobbar till viss del med sådana projekt utåtriktade mot 

allmänheten, medan jag jobbar mer som projektledare internt i förvaltningen och då kan det 

vara sådana miljöprojekt som avfallsplan, VA-plan, alla möjliga diverse miljöprojekt som är 

lite koppling mot fysisk planering är det då. Så jag kan tänka att får vi göra en sådan här 

klimatanpassningsplan så kommer jag att kunna få det som ett uppdrag då. Eller att fram en 

sådan här, miljö- och riskfaktorer för Linköpings kommun kommer säkert vara med i det, så 

det är diverse med miljöfrågor som handlar om fysisk planering. Sen har vi miljöstrateg, 

klimatstrateg som ligger på kommunstyrelsenivå som jobbar övergripande i kommunen med 

strategiska frågor. Och sen finns det ju lite miljöpersoner på andra förvaltningar som, där typ 

jag är en då 

Anton: Hur länge hade du jobbat sade du? 

- Två år. Jag ska säga det också att min avdelning tillhör översiktsplanavdelningen. Det finns 

ju uppdelat på detaljplaner, det är ju mindre skala då, översiktsplaner är ju större skala på 

större delar av kommunen. Sen finns det ju då som entreprenader och utförare av statsmiljö, 

och sådant. Så vi tillhör översiktsplanavdelningen. 

-Okej! 

 

2. Hur har klimatanpassningsarbetet i er kommun sett ut fram till idag? Vilka frågor 

har prioriterats mest? Varför har just dessa frågor prioriterats? 

- Det har väl framförallt varit här på med fysisk planering som det har kommit in som en 

viktig fråga och då finns ju ett underlag, en bilaga till översiktsplanen för staden Linköping 

som togs fram 2010. Där är det ju olika miljöfrågor som man ska ta hänsyn till som underlag 

när man jobbar med planer och planerar och bygger ut staden då. Och då är det ju bland annat 

buller, radon, förorenad mark, vattenfrågor, dagvatten men då även översvämningsbenägna 

områden och skredriskområden. Sen är det ju även farligt gods och sådant så att, det här har ju 

kommit upp som en väldigt viktig fråga när man planerar utbyggnaden av Linköping och hur 

man beviljar bygglov och hela gör planer hur man ger bygglov då och sådant. 

Anton: Just det 

 

3. Anser du att klimatanpassningsfrågan prioriteras i tillräcklig utsträckning i 

kommunen? 
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- Ja jag tycker nog jag tror nog att den finns med och att alla jobbar och använder dom här 

kartorna då, från plansidan ända upp till bygglov som har, de har ju samma underlag och vi 

har ju även GIS-kartor som hjälpmedel som man kan styra och lägga in så att man får 

varningar och alarm och sådär, så att jag tror att alla är medvetna om det.  Sen är det klart att 

det kanske kan hända någonting, liksom bevilja någonting men det här underlaget finns ju 

ändå tillgängligt för alla så när de ska bevilja bygglov så ska man ju ändå titta på det här och 

ta hänsyn till hur det ligger och så.  

 

4. Hur arbetar ni idag då? Vad görs rent praktiskt avseende klimatanpassningsarbetet? 

Ah dels så tar man ju fram, översiktsplanavdelningen tar ju fram underlag som ska användas 

av alla handläggare som jobbar med kunder och bygglov och planering och sådant. Sen jobbar 

man ju med dom här, vissa av de här delarna är det ju invallningsföretag som sköter, vallar 

och sådana gamla vallar sedan kanske hundra år. Det arbetet har vi pratat om att börja se över 

dom här och kommunen är ju alltid delägare i dom här sen är det ju även markägare, 

lantbrukare och så. Att jobba mer med dom här invallningarna som kanske måste ses över och 

förbättras.  

- Anton: Det är runt Roxen då? 

- Runt Roxen ska vi se, det finns även på landsbygden på några ställen också. Men vi har en 

markförvaltare som jobbar mycket med det här och är kommunens representant i de här 

frågorna så att. Det är väl något som vi ska va, ska jobba, jobbar aktivt med men kan vara 

kanske ännu mer aktiva och se över de här, va aktiva i de här 

förvaltnings….dikningsföretagen som det heter ja.  

- Jonas: Är det på gång att svämma över där typ då eller? 

- Äh, det skulle kunna göra det, det är ju uppdämd gammal åkermark här (visar på karta) och 

vallar och sådär så att, statusen på allt det här det är ju inte uppdaterat allting men det finns en 

hel del. Och sen planeras det en ny väg här ska vi se var vi är någonstans. Som kallas för 

Ullevileden. Som ska gå, just det här på något sätt (pekar på karta). Och då går man in, många 

av de här invallningsföretagen och vattendomarna, och i samband med det arbetet kommer 

man ju se över dom här och det som berörs här också då. Och motorvägen i sig här är ju lite 

sådär också att vi samarbetar det är ju Trafikverket som ansvarar för den också, det förs lite 

dialog med dom också om det här. Det är ändå en översvämningsrisk i det här området. Så 

arbetet pågår då kan man säga med det dikningsföretaget, invallningsföretaget. 

- Jonas: Är det något mer rent praktiskt som görs? 

- Den här ska ju uppdateras då det finns ju nya kartor från SMHI vi har begärt in, flöden och 

karteringar över Linköpings kommun. Så då ska hela den här uppdateras vilket inte riktigt 

kommit igång men det kommer ske inom det närmaste året. Och då kommer vi ju ta nya 

kontakter med SGU med grundvatten och SMHI och så  

- Anton: Vad hette den där sa du? 

- Den här finns, miljö- och riskfaktorer för Linköpings kommun 2010. Så den kommer ju 

uppdateras, och vi har något mer uppdaterade kartor också när man tittar ända till år 2100, det 

vet jag Norrköping har gjort också scenarier och hur vattnet kan stå och så och sådant har ju 
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vi också som vi kan uppdatera med. Även om vi inte är lika drabbade då som Norrköping. Sen 

det här med lokala skyfall det kan ju hända oss också liksom, att det kan komma, och den 

risken finns ju här också liksom ledningsnätet inte klarar av att områden blir översvämmade 

källare och sådant. Det händer ju också ibland. Vi har ju ett VA-huvudmannen, Tekniska 

verken dom ser ju över sina dom ansvarar ju för hela dagvattennätet i Linköpings kommun, 

och dom jobbar också med standarden och försöker koppla bort vatten och ser till att det de 

här dagvattensystemen fungerar. Och det här aktualiseras ju så fort man bygger ut och bygger 

om ser man över dagvattennätet, och sen har vi ju en sak också till vi har jobbat med en ny 

dagvattenpolicy och sett över hela det arbetet det har pågått i ett år att få alla parter att se över 

det här och hitta lite mer systematik nä man bygger ut så att man inte bygger ett område här 

och sen bara släpper man på det på dagvattennätet så blir det problem längre ner utan man ska 

tänka helhet och ja översvämningsrisk hela vägen då. Så det arbetet är ju också något som 

kommer med till alla handläggare från plansidan ända till bygglov. Så man kan ju säga att 

frågan har ju verkligen aktualiserats också faktiskt, med den här dagvattenpolicyn. 

Dagvattenarbetet och grupper och sådär då och det är ju både kommunen och tekniska verken 

som har..så frågan är mer på agendan nu än vad den har varit tidigare. 

 

5.  Gällande ansvarsfördelningen då, hur ser den ut rent organisatoriskt?  

- Äh ja det är ju tekniska verken är ju huvudman för dagvattennätet sen är det ju liksom lite 

rollerna där som det här arbetet som har pågått lite mer än ett år liksom ska klargöra; Vad är 

kommunens ansvar och vad är huvudmannens  ansvar och vad är fastighetsägarens ansvar och 

vem håller koll på dom, här vi har ju en del dagvattenanläggningar som är som 

utjämningsmagasin och så, så har det ju varit i diskussion; vem ansvarar för dom och vem ser 

till att de sköts och underhålls och börjar att ta bort lite växter som börjar växa till och rensar 

ledningar? Och sådana saker. Så att vi håller på att försöka klargöra det här ordentligt i den 

här dagvattenpolicyn och sen strategi fr dagvattenhantering som kommer oh bli liksom nya 

rutiner och riktlinjer för både kommunen och huvudmannen. Så det hoppas vi att det ska va 

klart nu, att det ska klart under 2015 och beslutas då av kommunfullmäktige och sen 

implementeras utåt i alla förvaltningar och bolag som får riktlinjer och styrdokument och så.  

- Anton: Hur är det annars rent generellt om man säger? 

- Ja generellt då, då är ju på miljöstategens nivå då finns ju den här som ni kanske har sett 

(klimatarbete i region Östergötland-typ). Då rekommenderar ju dom då att kommunerna ska 

ta fram egna klimatanpassningsplaner för varje kommun eftersom Norrköping har ju börjat 

med det vet jag. Men det har inte vi börjat med i Linköping. Utan det har kommit som en 

motion tror jag från något parti som har skickat in och tycker att Linköping ska göra det också 

och så har man sagt att vi ska göra det men inte när så att säga. Så det ligger på 

miljöstrategens bord att vi ska också göra det. Äh och jag har inte hört att det kommer 2015 

men kanske 2016 

- Anton: Okej 

- Så det ligger i pipe-line.  
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6. Vilka drivkrafter ser du då i arbetet med klimatanpassning, kan du ge exempel på 

några sådana?  

- Jag tror att det är mycket det här med dagvattnet som har aktualiserats som ett område. Just 

med de här skyfallen och sådant som händer runt omkring i världen så kan vi se att det kan 

hända även här. Och att vi ska ha ordning på dagvattnet så att det inte faller mellan stolarna de 

här ansvarsfördelningarna liksom gällande vem som gör vad, och att det ska bli tydligare i 

planarbetet att fastighetsägaren ska ansvara för dagvatten på sin mark, och det ska inte liksom 

bara på en massa ledningar så blir det ett jätteproblem längre ner utan så jag tror nog att det 

har drivit på. Sen har det ju även varit politiskt att det har kommit in motioner om det här, 

vissa partier har tyckt att vi ska ta fram mer, och då blir det ju mer på en helhetsnivå, då blir 

det ju inte bara fysisk planering utan mer det här social, vad är det, risk för värmeböljor och 

sådana saker. Sen kommer det ju med också på andra ställen, jag tänker på det här med träd 

och parker och sådant där, vi håller på att ta fram en plan, en liten grönstrukturplan eller vad 

man ska säga liksom gröna ytor, att alla ska ha rätt så nära till gröna ytor och det är ju också 

viktigt om det blir värmeböljor. Så den ska tas fram också 2015. Det handlar ju om parker och 

grönområden i staden och det finns ju flera nyttor med det. Andra drivkrafter vad kan det va 

mer, vi kan ju köra generellt, vi har ju haft Länsstyrelsen som har haft en person anställd som 

har drivit på också och givit underlag och hon har haft seminarier med olika teman; tema 

lantbruk, skog, mikrobiologi (vilka mikroorganismer som kan börja finnas i ett varmare 

klimat). Så det har j varit föreläsningsserier i flera år, och då är det olika handläggare som har 

gått på det så det har ju också inspirerat. Sen har vi varit ute i Norrköping och sett deras fina 

visualisering (visualisering på tyska torget där bara rådhuset sticker upp). Om grönlandsisen 

smälter och man säger att det inte fanns några vallar eller någonting så visar den hur det skulle 

bli ungefär. Så att jag känner att frågan verkligen är med och omvärldsanalysen har väl 

verkligen gjort att vi känner att vi behöver jobba ännu mera då.  

 

7. Hur är det med tidigare händelser, är det någonting som påverkar hur ni ser på det 

hela liksom? 

- Det hände ju det här med skyfall och källare så att det har ju hänt så att vår huvudman på 

tekniska verken är ju medveten om det och jobbar ju en hel del med det för det blir ju 

skadestånd och sådant i slutänden så. Och de väntar ju på nya riktlinjer för sin dimension på 

rör. Hur man ska lägga, hur stort man ska lägga och sådana saker. Det har ju föregått, det har 

det ju varit mycket diskussioner om. Man kanske måsta öka dimensionen till viss del och 

sådär. Men annars har det väl inte hänt jättemycket sådana onormala händelser i Linköping 

utan det har väl varit källaröversvämningar då och då, kanske varje år är det någonting. Sen är 

det ju så klart det här med invallningarna om det skulle hända någonting, det är ändå en risk i 

och med att det finns invallningsföretag. Just den här risken med motorvägen och vägarna här 

och så. Det här är ju sådant som var naturliga översvämningsområden tidigare. Man visste det 

att ibland gick det upp på åkermaken, så var det liksom för hundra år sedan. Men idag så finns 

ju mer bebyggelse här. Det som vi kan tänka på förresten som vi gör menar jag det ä j att vi 

har ju något område här, det är över hundra hushåll som bor och dom får inte nya bygglov 

längre och får inte installera vattentoaletter längre, just för att de ligger så nära vattnet. Vi har 

ju liksom begränsat vissa områden som det inte ska satsas på, där får man inte bygga helt 

enkelt. Sedan har vi ju ett problem med den befintliga sp vi måste ju göra något ändå, men vi 

kommer inte att uppmuntra permanentboende och så i de här områdena som är drabbade, och 
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det finns några till sådär. Men annars är det väl ingenting riktigt som jag känner till som har 

hänt, vi har ju ett skredområde som är lite sådär om det skulle komma skyfall där det finns 

mycket villor också som är potentiell risk. Här är ju rätt så fina bostadsområden, det heter 

Djursbro Hackefors och här är det skredrisk. Det finns kartor på det, det är riskområden.  

 

8. Om man tar barriärer då, vilka barriärer ser du i dagens klimatanpassningsarbete på 

kommunal nivå?  

- Tror inte vi är så drabbade rent, det skulle kunna vara om det är jättefint område där man vill 

bygga ut och så ser vi att det inte är lämpligt. Det skulle kunna vara ett problem. Vi har ju inte 

riktigt sådana attraktiva områden här då utan vi har pekat ut andra områden. Så det har man ju 

tagit hänsyn till om ni vill se det, vi har ju en översiktsplan för landsbygden och där har man 

ju pekat ut var det är lämpligt att bygga. Det är som ett styrdokument och då har man ju 

aboskut inte perkat ut de här områdena. Men det skulle ju kunna vara en konflikt i andra 

kommuner kan jag tänka mig, att man vill ha attraktiva sjötomter så får man det dilemmat. 

Men vi har inte det läget tyvärr i Linköping, vi har inte så mycket fina sjöområden i 

Linköping på samma sätt då kanske. I alla fall är det inte problem där. 

- Anton: Hur är det då med politik, kunskap, ekonomi och sådant, är det barriärer? 

- Ähm, jag tycker att man verkar ha tagit till sig det här rätt så bra ändå just att, jag har aldrig 

hört något att vi borde bygga HÄR liksom. Vi har inte haft konflikterna här som jag har hört.  

- Anton: Och mer allmänt, du känner inte att ni har för lite tid för att jobba med det här med 

klimatanpassning eller att politikerna inte vill det tillräckligt eller något sådant. 

- Nej utan man har prioriterat sådant här arbete och det ska tas fram vart fjärde år att jobba 

med det här. Så att det kan jag inte känna. Sen om man tar det till nästa nivå och ser på 

helheten, det här med social och äldreboende och det, inom äldrevård och socialtjänst  och hur 

man  planerar  om bostäderna, att man ha luftkonditionering och så. Den planeringen för 

värmeböljor den vet jag inte om man har så det ärmöjligt att där finns det mer okunskap men 

när det gäller fysisk ålanering så är man medveten om det här och har bra underlag och rätt så 

bra rutiner som håller på att bli ännu bättre. Och jag tror att politikerna också förstår det här så 

det känns inte som ett jätteproblem. Det kanske är att vi har mindre problem än andra också.  

 

9. Vad tycker du skulle kunna göras bättre i kommunen klimatanpassningsarbete? 

- jag tror det vore bra att vi får fram en sådan här för Linköping då också och att vi får med 

alla förvaltningar, och kanske egentligen uppdrag. Jag tänker på det här med dagvattennätet 

till vår VA-huvudman, att dom verkligen, jag tror de gör det säkert redan, men det är väldigt 

bra om det tydliggörs att det är deras ansvar att se till att det måste prioriteras också. Det är 

lätt att man prioriterar dricksvatten och avloppsvatten. Liksom, hur bra koll man har på hela 

sitt dagvattennät också. Så jag tror att det vore jättebra om vi tog fram en sådan här för 

Linköpings kommun (Region Östergötland – en sådan har Norrköping gjort bara för 

kommunen) och att vi följer upp det.  

- Anton: En sådan vad kallas det? 
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- Man pratar om regional handlingsplan och då kanske det skulle kunna vara en handlingsplan 

klimatanpassning i Linköpings kommun.  

- Jonas: Vem bestämmer om man ska ta fram en sådan, är det politikerna? 

- Ja det är det ju och miljöstrategen. Som jag sa har det ju kommit in motioner från politiker 

till henne då, eller kommunstyrelse och kommunfullmäktige, att Linköping ska ta fram en 

sådan här. Så det ligger ju med på att-göra-listan. Sen tror jag inte hen har hunnit ta med det i 

budget i år. Men jag tror att det skulle kunna vara bra att få ett samlat grepp så att vi är 

beredda på alla områden då, inte bara fysisk planering. Sen är det ju då också att vi ska hinna 

göra en uppdatering av den här (planen för Linköpings miljöarbete) så att det finns bra 

underlag till alla handläggare som jobbar med plan- och bygglov och sådant. Så de två 

sakerna behöver vi väl göra.  

 

10. Är kunskapsläget bland ansvariga för klimatanpassningsarbetet tillräckligt tycker 

du? 

- I alla fall inom fysisk planering så tycker jag det faktiskt. Sen vet jag inte hur det är bland 

andra förvaltningar inom kommunen då, när det är det här med social, äldreboende och osv. 

Men kunskapsläget finns ju uppdaterade kartor, och den även den här skriften behöver 

uppdateras för att det verkligen ska nå ut till alla handläggare, så att man inte missar 

någonting  

- Anton: Uppdateringen av kunskapsläget då? 

- Ah precis vi har ju dom här GIS-skikten också och sådär som alla ska använda. Så jag tror 

att vi har tillräckligt kunskap. Sen kan man ju alltid behöva påminnelser och kanske någon 

mer utbildning. Under mina två år så ha vi inte haft någon direkt utbildning om det här så det 

skulle man ju kunna tänka sig, att man kan ha riktat om det här området, eventuellt. Men 

annars känns det som att kunskapsläget är bra på förvaltningen här.  

 

11. År 2009 gjordes förändringar i Plan- och Bygglagen med syfte att säkerställa att 

klimatrisker hanteras i kommunala översiktsplaner, detaljplaner och i konkret 

bygglovgivning. Upplever du att den här ändringen har påverkat kommunens sätt 

arbeta med klimatanpassning? 

- Jag kan gå och hämta den där översiktsplanen. 

(paus) 

- Den här är ute på utställning just nu då, och då finns det ju ett stycke här då som heter risker 

och skyddsavstånd, farligt gods, och då finns det ju med om översvämning. Den har ska ju 

vara som ett stöddokument, en översiktlig plan då, som sen ska leda till nya detaljplaner och 

till bygglov. Så det tror jag nog faktiskt att det finns med.  

- Anton: Vad hette den? Översiktsplan för Bestorp. 

- för Bestorp. Jag tror att vi har sju översiktsplaner i Linköping. Dels finns det en för tätorten 

Linköpings, även en fördjupad översiktsplan för Bestorp sen finns det även en för 

landsbygden och allt utom tätorten. En särskild för Ljungsbro, en för Linghem mm. Vi kan 
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titta på den här också, översiktsplan för landsbygden och småorterna som är liksom allt utom 

de här vita pluttarna då då (vissa delar av kommunen). Och….finns det ingen 

innehållsförteckning ska vi se om det finns något om risker. Det finns massa mer kartor i 

bilagor som inte fanns här nu. Ah det finns i alla fall, det finns i varje ort. Det hör (pekar) är 

de orterna man vill satsa på på landsbygden, så då har man bara tagit med de som är värda att 

satsa på.  

- Jonas: Hur har man bestämt vilka som är värda att satsa på då? 

- Det är ju bland annat de som inte ligger i översvämningsbenägna områden, sen är det även 

vilka är det som (otydligt) och vilka är det som har sjönära läge och vilka som har….Här ser 

ni SMHI:s översvämningskartering visar vilka områden som kommer att översvämmas, då är 

markområdena inte lämpliga för exploatering överhuvudtaget vissa utredningar (ohörbart). 

Nybrobaden i Holmen är områden med fritidshus vid Roxens strand som är 

översvämningsbenägna. Det är de som jag visade där som är inom det området. Så det har 

man ju liksom pekat ut att de inte är prioriterade. Då har man ändå valt ut och gjort skissen på 

många områden här, där man föreslår många olika markområden då där det skulle kunna 

utvecklas och där man skulle kunna släppa nya tomter.  

- Anton: Vilket år var den här från? 

¨-Den här är från 2014. 

- Anton: Så den här ändringen i PBL, har en bidragit tror du till att det… 

- Det tror jag. Och sen den här från 2015 som vi såg då så var det ju också med då, och till och 

med kartan var ju här med. Så det tror jag faktiskt att det, att det har aktualiserats så.  

- Anton: Så det är en positiv förändring sedan ändringen i PBL? 

- Jamen jag tror det för att, tidigare hade man kanske inte med sådana här kartor men nu är det 

ju verkligen, nu visar man ju verkligen precis exakta områden som påverkas. Så det är nog 

jättebra att det kommer så i PBL för då blir det ju som en checklista, har ni med allting så.  

 

12. Nu kommer en mer generell fråga: Om du får önska fem år framåt, vad har ni 

åstadkommit och hur ska ni komma dit? 

- Jag hoppas att vi har gjort de här två sakerna. Dels uppdaterat den här på något sätt, om det 

nu ska ligga som GIS-skikt eller som stöd eller som check-listor till alla handläggare då. Och 

att vi har tagit fram en handlingsplan för Linköpings kommun med åtgärder och saker vi ska 

göra varje år till exempel då, så att vi även har med huvudmannen, det här med dagvattennätet 

och så så att vi gör så mycket vi kan där. Sen har vi även blivit bättre på det här med 

dagvatten; lokalt omhändertagande, att vi liksom tar hand om saker på fastigheten och liksom 

inte släpper, låter vattnet rinna vidare så det blir jätteproblem i Stångån och så. Så vi har blivit 

ännu proffsigare i det arbetet. Så dels att vi inte skapar några nya problem med ny bebyggelse, 

men även att vi har bra koll på befintlig bebyggelse och ledningar och dagvattenhanteringar, 

dagvattendammar, kanske mer utjämningsmagasin och sådana saker också.  

13. Är det något övrigt du vill tillägga? 
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- Näe, det är det nog inte.  
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