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Sammanfattning 
Syftet med studien är att identifiera hinder och möjligheter för kommuner att arbeta med 

klimatomställning genom att analysera hur medborgare förstår, uppfattar och ställer sig till olika 

klimatrelaterade risker och åtgärder. Kvalitativa individuella intervjuer, samt 

fokusgruppsintervjuer med invånare i Lagerlunda, Norrköping har genomförts för att studera 

vad invånarna prioriterar och värdesätter, samt hur de ser på klimatrisker och klimatomställning 

i Norrköping och i sitt eget bostadsområde. För att identifiera hinder och möjligheter för en 

lyckad omställning har materialet analyserats med hjälp av Burch et al (2014) faktorer för en 

lyckad omställning. Studien visar att det största hindret för omställning ur detta perspektiv är 

en underskattning av klimatriskernas betydelse hos invånarna. Detta visar sig genom invånarnas 

låga prioritering av klimatrisker, samt svårigheter att få medborgare att ändra sitt beteende för 

att minska klimatrelaterade risker. Andra hinder som uppkom var bristande information från 

kommunen om den planerade utvecklingen i Norrköping, möjliga åtgärder för 

klimatanpassning och utsläppsminskning, samt en bristande kommunikation mellan kommun 

och invånare. De möjligheter för en lyckad omställning som framkom av studien var invånarnas 

positiva inställning till att öka cykelmöjligheterna, att prioritera utvecklingen av grönområden 

och att minska biltrafiken, samt att det finns en vilja att kunna bidra med åsikter i kommunens 

planeringsprocess. För att lyckas med en hållbar omställning bör Norrköpings kommun 

fokusera på att informera invånare kring miljö- och klimatfrågor, bakomliggande tankar kring 

stadens utveckling och öka medborgardeltagandet i planeringsprocesser. 

Abstract 
The purpose of this study is to identify difficulties and opportunities for municipalities to work 

with climate transition by analyzing how citizens understand, perceive and position their selves 

towards climate-related risks and measures. Qualitative individual interviews and focus group 

interviews with residents in Lagerlunda, Norrköping has been conducted to study what residents 

prioritize and values, and how they view climate risks and climate adaptation in Norrköping 

and in their own neighborhood. In order to identify difficulties and opportunities for transition 

Burch et al (2014) factors for a successful transition are applied. The study shows that the 

biggest difficulty toward climate transition is an underestimation of the importance of climate 

risks among residents. This is manifested by the residents’ low prioritization of climate risks, 

and in difficulties to get people to change their behavior to reduce climate-related risks. Other 

identified difficulties are the lack of information from the municipality about the planned 

development of the city and possible measures for climate adaptation and mitigation, as well as 

a lack of communication between the municipality and citizens. The opportunities for a 

successful transition that emerged from the study was the residents' positive attitudes to increase 

cycling, to prioritize the development of green areas and to reduce car traffic, and that there is 

a desire to be able to contribute in the municipal planning process. To succeed in a sustainable 

transition Norrköping, the municipality should focus on informing people about environment 

and climate issues, underlying thoughts about the development of the city and increase citizen 

participation in planning processes. 
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1. Inledning 
Klimatet på jorden är en förutsättning för allt liv och har hjälpt till att forma omgivningen såsom 

den är idag. Begreppet klimat kan förklaras som väder på en specifik plats över en längre 

tidsskala där förändringar kan ske årligen, mellan årtionden eller under ännu längre tidsperioder 

(Pittock, 2009). Att det sker en uppvärmning av klimatet är idag fastställt. Sedan 1950-talet har 

man uppmärksammat att haven och atmosfären har blivit varmare samtidigt som havsnivån 

höjts och växthusgaserna i atmosfären har ökat. Den största orsaken till uppvärmningen är en 

ökad tillförsel av främst koldioxid till atmosfären som skett sedan förindustriell tid. Det är 

tydligt att det finns en mänsklig påverkan på klimatet. Det har konstaterats att det är extremt 

sannolikt att människans påverkan är den största bidragande orsaken till den uppvärmning som 

skett sedan mitten av 1900-talet (IPCC, 2013). 

 

Klimatförändringarna leder till risker för både människan, naturen och den biologiska 

mångfalden. Vädret förväntas bli mer extremt med ökad nederbörd på platser där det idag redan 

regnar mycket, samt ökad torka på de ställen som idag redan är torra. Hydrologiska system 

påverkas genom att nederbörd ökar och ismängder minskar, vilket påverkar tillgångarna på 

färskvatten. Många av de globala riskerna med uppvärmningen är koncentrerade till urbana 

områden. Risker som kommer att drabba dessa områden är bland annat intensiva värmeböljor, 

ökad nederbörd, översvämningar och luftföroreningar. Hanteringen av klimatförändringarna 

kräver både anpassnings- och utsläppsminskande åtgärder med framtida generationer i åtanke 

(IPCC, 2014). 197 av världens länder arbetar idag med FNs ramkonvention för 

klimatförändringar, vilken har som övergripande mål att undvika mänskliga störningar på 

klimatsystemet. För att undvika detta jobbar länderna med anpassnings- och utsläppsminskande 

åtgärder (UNFCCC, u.å. a) 

 

Sverige har antagit det så kallade 2-gradersmålet, vilket innebär att den globala 

medeltemperaturen på jorden inte bör stiga mer än 2°C över den nivå som var innan 

förindustriell tid (UNFCCC, u.å. b; UNFCCC, u.å. c). Sveriges riksdag har antagit 16 

miljökvalitetsmål för att säkra en hållbar miljö för nästa generation (Naturvårdsverket, u.å). 

Kommunerna är viktiga aktörer till att lyckas med miljömålen. Detta då de kan implementera 

målen på en lokal nivå (Naturvårdsverket, 2015). Norrköpings kommun är en av dessa 

kommuner som arbetar med miljömålen. Norrköping är intressant att studera då de har påbörjat 

ett arbete med att ta fram riktlinjer för klimatanpassning (Norrköpings kommun, u.å a). 

Norrköpings kommuns miljöpolitiska ambition är också att tillsammans med Linköpings 

kommun hejda den globala och lokala klimatpåverkan (Norrköpings kommun, 2008). Inom 

Norrköpings kommun finns det en del områden som är mer känsliga för klimatförändring än 

andra. Ett av dem är Lagerlunda, där klimatanpassningsarbetet har varit aktuellt sedan år 2012 

(Bellner, 2015). 

 

Den snabba urbanisering som sker ställer krav på att städer måste börja arbeta med en hållbar 

omställning (Statens offentliga utredningar, 2011). I och med den snabba urbaniseringen blir 

fler ytor hårdgjorda och förhindrar att regnvatten infiltreras i marken. Dagvattensystemen är 

underdimensionerade och hinner därför inte ta emot den ökade mängden vatten. På så sätt blir 

det fler översvämningar i städerna (Estrela et al, 2001). Man bör jobba med ett helhetstänkt när 
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det kommer till klimatförändringar och skapa goda livsmiljöer för stadens invånare. För att få 

till detta är det viktigt att angripa problemet med en helhetssyn som bygger på systemtänkande, 

processorienterade arbetssätt och gränsöverskridanden samarbeten mellan forskare, näringsliv, 

kommuner och medborgare (Statens offentliga utredningar, 2011). För att minska effekten av 

klimatförändringarna är det viktigt att arbeta för en klimatomställning av städer. Att arbeta med 

en klimatomställning är en politisk fråga och innebär att man får till en långsiktig 

förändringsprocess som leder fram till en klimatmässigt hållbar utsläppsnivå av växthusgaser 

(Holmberg, et al. 2011), samt ett samhälle som är klimatanpassat (Shaw et al, 2014) för att 

kunna hantera kommande klimatrisker (Pittock, 2009). Att arbeta med klimatomställning i en 

stad är en del av det ekologiska, sociala och ekonomiska aspekten i hållbar utveckling, för att 

säkerställa en fortsatt livskvalitet för framtida generationer (Holmberg, et al. 2011; 

Naturvårdsverket, 2015). Genom att arbeta med klimatomställning av en stad gäller det att man 

har ett driv från politikerna i staden men även att medborgarna är intresserade och villiga att gå 

med på förändringarna (Holmberg, et al. 2011; Statens offentliga utredningar, 2011).   

 

Att se till ett medborgarperspektiv är viktigt i framtiden då enbart tekniska lösningar inte är 

tillräckliga längre. I framtiden är det viktigt att få till en beteendeförändring hos människor 

vilket också innebär uppoffringar i vardagen hos medborgarna (Holmberg, et al. 2011). Idag 

finns det dock endast begränsad litteratur kring medborgardeltagande vid hållbar 

stadsplanering, även om frågan blivit mer aktuell på senare tid (Conrad et al, 2011). Därför har 

vi valt att se till ett medborgarperspektiv för att ta reda på vilka hinder och möjligheter som 

finns för att kunna skapa en omställning till ett hållbart samhälle. För att ta reda på detta har vi 

valt att genomföra en intervju- och fokusgruppstudie med medborgare i Lagerlunda, 

Norrköping. Lagerlunda är ett intressant område att studera då det är utsatt för framtida 

klimatrisker, såsom översvämning på grund av ett underdimensionerat avloppsystem (Bellner, 

2015). Vår förhoppning är att denna studie bidrar till att fylla kunskapsluckor gällande 

medborgarperspektiv kring klimatomställning av städer, t.ex. hur medborgare bör inkluderas i 

planeringsprocessen. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att identifiera hinder och möjligheter för kommuner 

att arbeta med klimatomställning genom att analysera hur medborgare förstår, uppfattar och 

ställer sig till olika klimatrelaterade risker och åtgärder. För att kunna besvara detta har vi 

undersökt hur medborgarna i Lagerlunda, Norrköping ser på en framtida, hållbar stadsdel samt 

vilka aspekter som anses vara viktiga. Uppsatsen syftar till att belysa vad som är viktigt att ha 

i åtanke för att kunna driva ett lyckat omställningsarbete i en stad. Uppsatsen har baserats på 

följande frågeställningar: 

 

 Hur ser informanter från Lagerlunda på klimatrisker för deras område samt på behovet 

av att minska utsläpp av växthusgaser och anpassa staden? 

 Vilka aspekter prioriteras vid en hållbar omställning och vad ligger till grund för dessa? 

 Hur ställer sig informanterna från Lagerlunda till att genomföra olika åtgärder för att 

skapa en hållbar omställning? 

 Hur vill informanterna från Lagerlunda delta i planeringen av en hållbar stad?  
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2. Bakgrund 
2.1 Hållbar utveckling 
För att skapa en lyckad omställning krävs det att man arbetar ur ett hållbarhetsperspektiv (Shaw 

et al, 2014). Begreppet hållbarhet förklaras ofta genom citatet: ”Hållbar utveckling kan 

definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”, ur Brundtlandrapporten (FN, 1987) där 

begreppet etablerades. Hållbar utveckling består av tre olika dimensioner; ekologisk-, social- 

och ekonomisk hållbarhet, vilka alla är viktiga för den hållbara stadens bärkraft (Formas, 2011). 

 

Ekologisk hållbarhet innebär att vår produktion av varor och tjänster inte får kompromissa med 

ekosystemens bärförmåga, medan ekonomisk hållbarhet kan definieras som en ekonomisk 

utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala 

hållbarheten. Den sociala hållbarheten handlar till stor del om välbefinnande (Kungliga 

Tekniska Högskolan, 2015a; Kungliga Tekniska Högskolan, 2015b; Kungliga Tekniska 

Högskolan, 2015c).  

 

2.2 Omställning 

För att kunna hantera komplexa klimatförändringar räcker det inte att göra små stegvisa 

justeringar av samhället, utan det är dags att börja planera för mer drastiska och hållbara 

åtgärder för att skapa ett mer hållbart samhälle. Enligt viss forskning på området krävs det att 

man genomför en samhällsomställning för att klara dessa klimatförändringar (Nalau & 

Handmer, 2015; Gillard et al, 2016). För att skapa en omställning till en mer hållbar stad krävs 

det att man arbetar både med utsläppsminskning och anpassning ur ett hållbarhetsperspektiv 

(Shaw et al, 2014). 

 

Anpassning är en planerad respons för att minimera effekterna av klimatförändringar. 

Anpassning är nödvändigt för att kunna hantera effekter av klimatförändringar som t.ex. ökade 

havsnivåer och skyfall, eftersom att klimatförändringar redan sker är dessa effekter 

oundvikliga. Det finns dock osäkerheter kring riskerna i framtiden, vilket innebär att anpassning 

behöver agera som en riskhanteringsstrategi. Anpassningsalternativ kan innebära att bygga 

dammar eller att förändra sin markanvändning, t.ex. genom att öka genomsläppligheten till 

marken (Pittock, 2009). För att anpassa ett samhälle är ett första steg att identifiera sårbara 

områden och ta reda på i vilken omfattning områdena blir påverkade (Bergman et al. 2011). 

 

Utsläppsminskning innebär att mildra klimatförändringarna genom att minska våra utsläpp av 

växthusgaser till atmosfären. Detta är viktigt eftersom att vi inte kommer att kunna anpassa oss 

till allt för stora effekter. Det är därför viktigt att påbörja arbetet med utsläppsminskning idag 

och årligen sänka utsläppen av växthusgaser. Utsläppsminskande åtgärder kan bland annat vara 

att öka energieffektiviteten, använda sig av fossilfria bränslen samt att förändra sin livsstil 

(Pittock, 2009). 
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2.3 Klimatet i Östergötland 

Klimatet runt om i Östergötland idag är relativt enhetligt med viss variation. I framtiden spås 

klimatet fortsätta vara enhetligt men årsmedeltemperaturen, som idag ligger på 6,9°C, kommer 

att stiga mellan 2-6°C fram till år 2100. Även årsmedelnederbörden förväntas öka med 10 % i 

inlandet och upp till 15 % - 20 % vid kusten. Dagar med så kallad extremnederbörd 

>400mm/dygn förväntas öka med 4-5 dagar per år till år 2100. I och med ett förändrat klimat 

kommer det uppstå problem som en effekt av förändringarna. Ökad årsmedeltemperatur bidrar 

till fler värmeböljor i länet. Befintliga byggnader förväntas att få problem med för höga 

inomhustemperaturer (Ehrnsten, Westlin & Stenlo, 2011) vilket bidrar till hälsoproblem och 

ökat antal dödsfall, speciellt bland äldre personer (Socialstyrelsen, 2011). Genom ökad 

nederbörd kommer risken för översvämningar att öka. Med en ökad vattenmängd kommer 

dagvatten- och avloppsvattensystemen få en högre påfrestning som de inte är dimensionerade 

för, vilket i sin tur leder till översvämningar. Städers hårdlagda ytor absorberar inte vattnet och 

gör att stora mängder vatten kommer till dagvatten- och avloppsvattensystemen för snabbt och 

bidrar till att systemet inte hinner transportera bort vattnet. Översvämningar är ett hot mot 

bebyggelse, infrastruktur och natur- och kulturmiljö. Man måste därför anpassa samhället till 

att klara av den ökade vattenmängden (Ehrnsten, Westlin & Stenlo, 2011). 

  

2.4 Norrköping 

Norrköpings kommun är belägen i Bråvikens innersta del. (Sellers, u.å.) År 2014 hade 

Norrköpings kommun 135 195 invånare och är landets nionde största kommun (Norrköpings 

Kommun, u.å. b). Norrköping och Linköping har en gemensam klimatvision som uttrycker att 

städerna tillsammans bildar en klimatsmart region och att de tillsammans medverkar till att 

hejda den globala och lokala klimatpåverkan (Linköpings och Norrköpings kommun, 2008). 

 

Norrköping befinner sig i en stark utvecklingsfas med många pågående byggnadsprojekt och 

företagsetableringar. (Norrköpings kommun, u.å. c). Ett av de pågående byggnadsprojekten är 

delaktigheten i Ostlänken, den nya höghastighetsjärnvägen, vilken medför att Norrköping ökar 

sin expansionstakt ytterligare. Planerna innebär ett helt nytt resecentrum och den nya stadsdelen 

inre hamnen (Norrköpings Kommun, u.å. d). Det nya resecentrumet kommer att vara beläget i 

södra Butängen, vilket innebär att området Lagerlunda kommer att beröras av bygget, som kan 

komma att ge stora förändringar i stadsbild och struktur (Österholm et al., 2013) (Bilaga 1).  

 

2.5 Lagerlunda 

Lagerlunda är ett område som mestadels består av mindre villor, oftast med källare, som är 

byggda på 1950-1960talet. I området finns det även ett större allmänt parkområde med 

fotbollsplaner och lekplatser (Österholm, et al. 2013). Det går även två större vägar parallellt 

med området, Stockholmsvägen och Ståthögaleden (Bilaga 1). År 2014 bodde det 1249 

personer i Lagerlunda och medelåldern var 40,9 år (Norrköpings kommun, 

2015).   Dagvattenhanteringen i området är byggt på 50-talet och består av ett så kallat 

kombisystem, vilket innebär att dag- och avloppsvatten transporteras bort i samma rör. 

Kombisystemet i Lagerlunda förväntas idag klara ett 10-årsregn. Därför finns det inte utrymme 

för den intensivare nederbörd som spås komma med klimatförändringar och man bör därför 
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undersöka olika typer av åtgärder (Stahre, 2006; Bellner, 2015). Redan idag finns det en 

översvämningsrisk i området  och år 2011 drabbades flera hushåll av källaröversvämningar. 

Vid höga vattenflöden kan avloppsvattnet bräddas till dagvattensystemet, det i kombination 

med ökad nederbörd kan i framtiden orsaka fler problem med översvämningar i området. I 

Lagerlunda finns det många grönområden som lämpar sig bra för dagvattenåtgärder, dock finns 

det vissa delar som inte lämnar något större utrymme för fördröjning av dagvattnet (Österholm, 

et al. 2013). Arbetet med att klimatanpassa Lagerlunda påbörjades 2012. Olika lösningsförslag 

som dimensionerades för att klara av dagvattenhanteringen vid ett 100-årsregn har tagits fram 

för Lagerlunda men ingen lösning har implementerats ännu (Bellner, 2015).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter som studien baserats på. Vi har valt att utgå 

från olika teoretiska utgångspunkter, såsom omställningsteori, integrering av anpassning och 

utsläppsminskning, medborgarperspektiv och utvecklingsväg, vilka studeras via Burch et al 

(2014) faktorer för en lyckad omställning. Dessa har varit till hjälp vid genomförandet av 

intervjuer samt analys av det insamlade materialet. 

 

3.1 Omställningsteori 
Det vanligaste tillvägagångssättet vid anpassning och utsläppsminskning är att man genomför 

små förändrande justeringar av det nuvarande systemet. Med tanke på de framtida komplexa 

klimatförändringarna hävdar tidigare forskning att man inte längre kan ta små och obetydliga 

steg, utan man är tvungen att genomföra mer drastiska och hållbara förändringar (Nalau & 

Handmer, 2015). I dagsläget krävs det därför att man gör en samhällsomställning för att tackla 

klimatförändringarna, istället för stegvisa justeringar som ofta använts tidigare (Gillard et al, 

2016). Enligt Nalau & Handmer (2015) ses omställningsteori ur en kvalitativ synvinkel som en 

grundläggande systemändring; en handling eller process som kräver betydande förändring. 

Förändringen bör vara positiv och bör leda till ett förbättrat resultat. Efter omställningen bör 

därför systemet vara betydligt förändrat, med liten eller ingen likhet med tidigare struktur 

(Nalau & Handmer, 2015).  

 

Inom forskningen är omställning ofta definierad utifrån sin skala, från rumsliga innovationer 

till stegvisa eller helt restriktiva strategier (Burch et al, 2014; Gillard et al, 2016). Förändringar 

som påverkar stora delar av samhället involverar flera sociala processer. Det är en omfattande 

uppgift att ta itu med alla dessa aspekter på ett balanserat sätt (Gillard et al, 2016). Nalau och 

Handmer (2015) menar dock att alla omställningar inte är positiva och välkomna, samt att större 

fokus måste läggas på hur komplexa problem bör hanteras på ett sätt som gör det möjligt för en 

långsiktig positiv förändring. Enligt Nalau och Handmer (2015) är omställningsteorin relevant 

på grund av nödvändigheten att hitta utvecklingsvägar för att anpassa sig till 

klimatförändringarna och det ökande antalet extremväderskatastrofer som kommer som följd 

av dessa. 

 

3.2 Integrering av utsläppsminsknings- och anpassningsåtgärder 

Shaw et al (2014) menar att utsläppsminskning och anpassning tidigare har setts som två skilda 

fenomen och vanligtvis fokuserar samhällen endast på ett klimatarbete som omfattar 

utsläppsminskning. Dessa två integreras därför oftast inte med varandra. Författarna belyser att 

kopplingen mellan utsläppsminskning och anpassning bör förändras för att kunna undersöka 

hur båda dessa uppkommer ur djupare utveckling, samt för att uppmuntra nya strategier. För att 

lyckas med detta behöver utsläppsminskning, anpassning och hållbarhet integreras. Genom att 

anamma en helhetssyn och ett hållbarhetsperspektiv i samhällsplaneringen kommer fler aktörer 

att bli involverade, samt att miljöarbetet integreras i flera områden vilket leder till att 

miljötänket blir en del av planeringen. Uttryck och inriktningar inom planeringsprocessen är 

viktigt för att detta ska kunna ske. Handlingar för att bekämpa klimatförändringar får dock inte 

hindra de lokala utvecklingsplanerna. Risken för detta minskar ifall synergier mellan de olika 
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prioriteringsområdena undersöks. Författarna menar även att det är viktigt med allmänhetens 

och andra deltagares engagemang när det gäller dessa frågor (Shaw et al, 2014). 

 

Utsläppsminskning beskrivs ofta som en social och teknisk utmaning, med tillhörande sociala 

och tekniska lösningar. Detta kan ses ur ett socio-tekniskt systemperspektiv, vilket undersöker 

de sociala och tekniska processer som ligger bakom hållbara innovationer. Klimatanpassning 

ses däremot ofta ur ett socio-ekologiskt systemperspektiv, vilket fokuserar mer på förhållandet 

mellan samhällen och ekosystem där en framgångsrik klimatrespons kräver en hög 

anpassningskapacitet inom båda områdena (Gillard et al., 2016).  

 

Sammanfattningsvis anser Gillard et al (2016) att klimatförändringar inte bör ses som ett 

tekniskt problem som ska lösas, utan som en möjlighet att radikalt tänka om och bygga om 

sociala, ekologiska och ekonomiska relationer. 

 

3.3 Medborgarperspektiv 
Enligt Faehnle et al (2013) är inblandning av medborgare i planerings- och beslutsprocesser en 

viktig fråga att lyfta. Medborgare kan berika planeringsprocessen genom att bidra med 

relevanta frågor, idéer och förslag. Inkluderande av ett medborgarperspektiv underlättar att 

belysa vilka åtgärder som kommer att påverka invånarna och på vilket sätt. T.ex. vid 

planeringen av grön infrastruktur är det viktigt att veta hur medborgarna påverkas av 

förändringar i naturområdena kring sig, eftersom att detta kopplas samman med den kulturella 

aspekten av ekosystemtjänster, t.ex. möjlighet till rekreation. Exempel på områden där 

medborgare kan bidra med information är: vilka naturområden som är uppskattade, idéer på 

rekreationsstigar, luftkvalitet och bullerproblem och hur de skulle vilja samarbeta med de som 

ansvarar för planeringen. Författarna anser att man bör stärka medborgarnas inblandning i 

planeringsprocesser genom att deras bidrag ska integreras i planeringen (Faehnle et al, 2013). 

Conrad et al (2011) menar att det är viktigt att man lyssnar och tar till sig vad medborgarna 

säger. Beslutsfattare bör dock inte lova att medborgares åsikter kommer komma till användning 

vid beslutsfattandet. 

 

3.4 Utvecklingsväg  
För att nå uppsatta klimatmål krävs det en stor omställning i samhället. Utvecklingsvägar måste 

förändras till mer hållbara sådana och politiken behöver utvecklas för att stödja denna 

förändring. Omställning i ett längre tidsperspektiv innebär att utvecklas till ett samhälle där man 

både minskar utsläpp av växthusgaser och gör samhället mer motståndskraftigt. Enligt Burch 

et al. (2014) kan begreppet utvecklingsväg definieras som en komplex sammansättning av 

tekniska, sociala, kulturella och fysiska förändringar. Dessa bestämmer konsumtions- och 

produktionsmönster samt samspelet mellan mänskliga och naturliga system över tid, i en viss 

skala. Begreppet utvecklingsväg bygger främst på omställningshantering, då med särskilt fokus 

på styrning och hållbar utveckling som ett långsiktigt mål vid en omställning. 

 

För att lyckas med en omställning i ett längre perspektiv finns det enligt Burch et al (2014) fyra 

kriterier som behöver uppfyllas. Dessa fyra kriterier används i vår studie för att belysa de hinder 
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och möjligheter som finns för att arbeta med en klimatomställning av en stad. Kriterierna har 

även legat till grund för skapandet av intervjuguider, kategorisering och analys. 

 

 Det första kriteriet är att kunna tänka och planera i längre tidsperioder.  För att få alla 

bitar att falla på plats i en omställningsprocess är det viktigt att se till en längre tidsperiod 

för att kunna förstå systemdynamiken. Övervakning av olika data och datainsamling är 

viktiga komponenter för att lyckas få till en bra analys. Det är något man inte kan få 

fram på tre-fyra år, vilket en mandatperiod består av. På samma sätt krävs tidslinjer som 

tillåter uppkomsten av långsiktiga fördelar för att utforska potentialen hos synergier 

mellan anpassning och utsläppsminskning. 

Detta medför att vi undersöker hur medborgare i Lagerlunda förhåller sig till 

klimatrisker och samhällsplanering ur längre tidsperioder. 

 Det andra kriteriet för en lyckad klimatomställning i en stad är att kunna ha ett brett 

systemperspektiv. Nätverkande med omgivningen, samhällen i en region och 

interaktioner mellan ett stort antal aktörer kan fungera som en lösning för att undvika 

social och teknisk låsning. Man behöver undersöka kopplingar mellan flera olika system 

för att få fram ett bra resultat. Man kan även behöva tillämpa flera olika lösningar för 

att få till en omställning som passar alla system. Viktigt är att nätverka mellan olika 

stadsdelar. 

 Ur vår studies perspektiv innebär detta att undersöka hur medborgare i 

Lagerlunda ser på sitt område i förhållande till planering av framtida omgivande 

områden, samt hur de uppfattar interaktionen mellan kommun och invånare. 

 Det tredje kriteriet för en lyckad klimatomställning är Delat ansvar för implementering. 

Övervakning av risker, samhällsengagemang och samverkansmodeller kring hantering 

av klimatrelaterade risker ger möjlighet till uppkomsten av synergieffekter, vilka bidrar 

direkt till ett systembaserat synsätt. 

För oss innebär detta att undersöka hur medborgare i Lagerlunda är medvetna 

om klimatrelaterade risker i området, hur de ser på ansvar gällande hanteringen av 

klimatriskerna samt till vilken grad de är beredda att implementera åtgärder för att 

hantera dessa. 

 Det fjärde och sista kriteriet för en lyckad omställning är att ha ett Integrerat 

beslutsfattande. Det är viktigt att utveckla styrningssystemen genom att inkludera fler 

aktörer såsom medborgare i omställningsarbetet, samt bredda omfattningen av 

klimatförändringsproblematiken för att inkludera fler angränsande frågor. Detta kräver 

en högre grad av politisk anpassning och överensstämmelse inom och mellan 

styrningsnivåer, integrering av planeringsprocesser, anpassning och utsläppsminskning 

till klimatförändringar och anpassning av mål på en strategisk lednings- och 

verksamhetsnivå (Burch et al, 2014). 

Integrerat beslutsfattande innebär i vår studie att undersöka medborgare som 

en del av beslutsprocessen och hur dessa kan bli mer delaktiga i besluts- och 

planeringsprocessen.  
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4. Metod och empiri 
Nedan presenteras metodval, urval, bearbetning och analys av resultat av enskilda intervjuer 

och fokusgruppsintervjuer med boende i Lagerlunda, Norrköping.  

 

Studien påbörjades med att genomföra individuella kvalitativa intervjuer med medborgare i 

Lagerlunda, för att få fram informanternas tankar om området, samt hur de uppfattar 

klimatrisker, ansvar och medborgardeltagande. Dessa individuella intervjuer kompletterades 

sedan med två fokusgruppsintervjuer med ytterligare medborgare i Lagerlunda, där även olika 

omställningsalternativ och framtidsvisioner för Lagerlunda diskuterades. Angreppssättet 

kopplar till studiens syfte genom att det ger en klar bild över medborgarperspektivet gällande 

hållbar omställning i området, vilket förhoppningsvis även kommer att kunna användas i 

framtida studier.  

 

Reliabilitet och validitet är två aspekter man bör ha i åtanke när man utför en kvalitativ 

intervjustudie. Reliabilitet förklaras ofta som en studies tillförlitlighet; att vem som helst ska 

kunna göra om studien med samma frågor och på så sätt få samma resultat. Validiteten brukar 

förklaras som styrkan i resultaten och mäts genom användandet av rätt valda metoder för att 

säkerställa att studien undersöker det som den avser att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014; 

Bryman, 2011; Johannessen & Tufte, 2003). Vi har arbetat med reliabilitet och validitet i 

studien genom att diskutera och noga motivera och beskriva val av metod, urval av informanter 

och genomförandet av analys i avsnitten nedan för att studien ska kunna replikeras.  

 

En aspekt som är värd att lyfta är att vid kvalitativa intervjustudier så bygger resultaten till stor 

del på informanternas egna åsikter och erfarenheter, vilket medför att resultaten kan skilja sig 

åt vid replikering. Kvalitativ data är ofta personlig och kan komma att förändras över tid. Detta 

kan på så sätt påverka reliabiliteten (Bryman, 2011).  

 

4.1 Kvalitativa intervjuer  
För att uppnå studiens syfte har vi valt att basera den på kvalitativa metoder, genom enskilda 

intervjuer samt fokusgruppsintervjuer med invånare i Lagerlunda.  Ett exempel på resultat som 

man kan få fram via en kvalitativ metod är hur informanterna upplever en viss händelse eller 

situation (Larsen, 2009). Denna metod passar väl för studien eftersom att det är just 

medborgarnas känslor och åsikter kring klimatomställning i Lagerlunda som vi vill undersöka 

och förklara. 

 

Larsen (2009) lyfter olika fördelar som den kvalitativa metoden medför. En fördel är att det ger 

en god möjlighet till en helhetsförståelse av ett fenomen eftersom att man kan gå på djupet om 

det är nödvändigt. Man kan även ställa följdfrågor och därigenom få ytterligare fördjupande 

svar, genom att missförstånd kan redas ut. Med en kvalitativ metod kan man enklare säkerställa 

god validitet eftersom att man kan be om förklaringar, samt att informanten kan tala friare 

(Larsen, 2009).  
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Det finns dock även nackdelar med den kvalitativa metoden. Dessa kan till exempel vara att det 

blir svårt att generalisera resultatet och att informanten även kan välja att inte vara helt 

sanningsenlig, eftersom att denne inte är anonym. Den så kallade intervjueffekten kan även 

uppstå, där informanten ger de svar som denne tror är önskvärda istället för att ge personliga 

svar. Människor kan även bli påverkade av att veta att de blir observerade (Larsen, 2009). För 

att undvika dessa problem undvek vi att ställa ledande frågor för att informanterna inte skulle 

påverkas av frågeformuleringarna. Intervjuerna inleddes även med att förklara att vi var 

intresserade att höra deras åsikter och värderingar, men att vi inte la någon värdering vid deras 

svar. 

4.1.1 Individuell semistrukturerad intervjustudie 

En viktig aspekt i studien var att skapa en överblick över vad medborgarna i dagsläget 

prioriterar och värdesätter, samt hur de ser på klimatrisker i området Lagerlunda. För att skapa 

denna överblick har vi genomfört fem semistrukturerade intervjuer med sju boende i området. 

Tanken var att bara genomföra individuella intervjuer, dock ville två informanter inkludera sina 

respektive partners. Vi ansåg att detta endast skulle ge en positiv effekt på resultatet, då fler 

medborgare från Lagerlunda deltog i studien för att dela med sig av sina tankar och 

erfarenheter. Syftet med dessa intervjuer var att skapa en förståelse kring området, vilka 

aspekter som medborgarna värdesätter och hur de ser på klimatrisker i området. Dalen (2015) 

beskriver att ändamålet med kvalitativa intervjuer är att få fram just träffande och beskrivande 

information samt att intervjun är väl lämpad för att ge insikt kring informantens erfarenheter, 

tankar och känslor (Dalen, 2015). 

 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer, där vi utgick från en intervjuguide med en 

rad teman och huvudfrågor definierade från början. Semistrukturerade intervjuer lämnar 

utrymme för avvikelse från intervjuguiden om informanten skulle ta upp ett oväntat eller 

intressant ämne. Genom att använda samma material till alla intervjupersoner fick 

informanterna reflektera över samma typ av frågor (Justesen & Mik-Meyer, 2011), detta gav 

oss möjlighet att jämföra resultaten på ett bra sätt. 

4.1.2 Fokusgruppsintervju 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i samarbete med forskningsprojektet 

“Klimatomställning på gång”, som bedrivs av forskare från Linköpings Universitet och 

Norrköpings kommun. Vi har tillsammans med Erik Glaas hjälpts åt att hitta informanter till 

fokusgrupperna, deltagit under fokusgruppsintervjuerna och medverkat i transkriberingen av 

materialet. 

 

Fokusgruppsintervjuer har använts för att få ett ytterligare djup i resultatet från de individuella 

intervjuerna. Fördelen med att använda sig av fokusgruppsintervju som metod är att få en 

djupare förståelse för vad som ligger bakom människors tankar och erfarenheter. 

Fokusgruppsintervjuer är även en bra metod för att den kan generera nya idéer som formas ur 

ett socialt sammanhang genom att deltagarna diskuterar, ifrågasätter och förklarar för varandra. 
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Man kan på så sätt få fram mer information, idéer, intressen och tankar än vid separata intervjuer 

med boende i Lagerlunda (Wibeck, 2010). Fokusgrupper är därför ett bra komplement för att 

få till en bra dialog med de boende om hur Lagerlunda kan utvecklas till en mer hållbar stadsdel 

utifrån deras perspektiv. Syftet är att ta reda på vad medborgarna prioriterar och värdesätter när 

det gäller omställning till en hållbar stadsdel, samt hur de vill vara med och påverka den 

framtida planeringsprocessen. Dalen (2015) menar att fokusgruppsintervjuer på senare tid har 

blivit mer och mer populärt vid medborgardialoger, där man vill ta reda på hur grupper av 

medborgare resonerar kring en viss fråga (Dalen, 2015).  

 

Fokusgruppsintervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att moderatorerna låter 

gruppmedlemmarna i stor utsträckning prata och diskutera med varandra, men utifrån ett antal 

förbestämda ämnen och frågor (Wibeck, 2010). Genom att ha fokusgrupperna 

semistrukturerade hade gruppmedlemmarna möjlighet att diskutera fritt med varandra och bidra 

med fördjupande samtal för att besvara de ämnen som vi moderatorer var intresserade att få 

svar på. 

 

Trost (2010) säger dock att gruppintervjuer kan påverkas av social styrning, d.v.s. att 

gruppdeltagarna indirekt kan påverka varandra och bidra till att uttalandena blir annorlunda, i 

jämförelse med enskilda intervjuer. Detta upplevde vi inte som något problem då alla 

informanter fick lika mycket talutrymme och verkade bekväma tillsammans.  

 

4.4 Urval av intervjupersoner 
I rekryteringen av intervjupersoner tog vi kontakt med styrelsen, samt aktivitetskommittén för 

Lagerlunda Villaförening för att få hjälp att identifiera informanter. De personer som vi kom i 

kontakt med fungerade därmed som centrala aktörer, som i sin tur kontaktat intresserade 

deltagare. Genom dessa fick vi tag på tre informanter. Dalen (2015) påpekar dock att eftersom 

t.ex. en villaförening är frivillig att vara medlem i så vet man inte vilka som väljer att vara 

medlemmar och vilka som väljer att stå utanför föreningen. På så sätt kan det eventuellt finnas 

skillnader mellan de två medborgargrupperna. För att få ett representativt urval fick vi även 

kontaktuppgifter till ytterligare boende i Lagerlunda av personliga kontakter, vilka inte var 

medlemmar i föreningen. Genom detta fick vi tag på två intresserade informanter som även 

inkluderade sina respektive partners. Informanterna bestod av två män och fem kvinnor i 

åldrarna 31-63 (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Beskrivning av studiens informanter från de individuella intervjuerna 

Namn I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 

Bott 

i området 

12 år 13 år 16 år 35 år Uppväxt, 

nu 35 år 

8 år Uppväxt, 

nu 8 år 

Tidsåtgång 36:50 

 

20:14 

 

17:46 55:43 

 

55:43 

 

1:15:39 

 

1:15:39 

 

Datum 16-03-17 16-03-18 16-03-18 16-03-21 16-03-21 16-03-23 18-03-23 

 

Inbjudan till fokusgrupperna presenterades på Next: Norrköpings hemsida, där det fanns 

möjlighet att skicka in intresseanmälan, samt delades i brevlådorna i området. Informationen 

lades också ut på sociala medier i en grupp för Norrköpingsbor på Facebook. Då vi inte fick 
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tillräckligt med respons genom dessa angreppssätt så valde vi att ringa runt till boende i området 

för att locka fler deltagare. Genom dessa angreppssätt fick vi tag på fyra deltagare i första 

fokusgruppsintervjun och sju deltagare i den andra (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Beskrivning av informanter från fokusgruppsintervjuerna. 

Namn F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F2.6 F2.7 

Bott i 

område

t 

Några 

år 

Länge Länge Länge Några 

år 

Länge Länge Några 

år 

Länge Länge Några 

år 

Fokus-

grupp 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

 

För att en fokusgruppsintervju ska fungera på bästa sätt är det viktigt att man försöker få en bra 

blandning av personer (Wibeck, 2010). Vi har haft detta i åtanke, dock har det varit svårt att 

påverka spridningen då deltagandet baserades på frivilligt intresse, där de som var intresserade 

att delta i studien deltog. Intresset för fokusgrupper var lågt, vilket innebär att vi inte kunnat 

göra ett urval för denna grupp deltagare. Sammanlagt deltog fyra män och sju kvinnor i 

fokusgrupperna. Fokusgruppsintervjuerna pågick i ungefär två timmar var. 

 

4.5 Intervjuguide 

4.5.1 Individuella intervjuer 

Intervjuguidens frågor (Bilaga 2) fokuserade främst på åsikter, värderingar och personliga 

erfarenheter. Dessa baserades på studiens övergripande forskningsfrågor samt Burch et al. 

(2014) teori kring faktorer som är viktiga för omställning. Frågorna formulerades 

semistrukturerat, där både öppna och mer styrda frågor ingick. 

 

Intervjuguiden var utformad så att intervjun inleddes med att gå igenom studiens syfte och 

tidsramar för att ge informanten en uppfattning om oss som intervjuare samt studien, vilket 

enligt Kvale och Brinkmann (2014) är ett viktigt steg i intervjuprocessen. Vidare menar Dalen 

(2015) att man bör börja intervjun med att ställa mer generella frågor för att få informanten att 

skapa en kontakt och känna sig avslappnad. Därför började vi med att be informanten att berätta 

kort om sig själv för att sedan gå djupare in på de frågor som hjälpte oss att uppnå studiens 

syfte. Vi frågade även om vi fick återkomma om vi i efterhand kände att något var oklart. För 

att medföra ett gott avslut på intervjuerna gav vi informanterna möjlighet att reflektera över 

intervjun och meddela om de ville förtydliga eller lägga till/ta bort något.  

 

Efter varje enskild intervju reflekterade vi över intervjuguiden för att säkerställa att frågorna 

uppfyllde och besvarade studiens syfte. Efter den första intervjun märke vi att begreppet 

hållbarhet var svårt för informanten att förstå. Vi valde att behålla frågan men var extra tydliga 

när vi formulerade frågan vid fortsatta intervjuer.  

4.5.2 Fokusgruppsintervjuer 
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Intervjuguiden för fokusgruppsintervjuerna konstruerades av Erik Glaas (Bilaga 3) i samarbete 

med oss för att uppfylla båda studiernas syften. Intervjuguiden fokuserade på deltagarnas 

åsikter om ett framtida, hållbart och klimatsäkert Lagerlunda och åtgärder för att nå dit. 

Frågorna baserades på båda studiers övergripande forskningsfrågor. Frågorna formulerades 

semistrukturerat, med både styrda och mer öppna frågor. I intervjuguiden ingick även en 

ritövning för deltagarna att genomföra och sedan diskutera med varandra, där deltagarna 

markerade ut områden för risker och förbättringsförslag på en web-karta (Cityplanner). 

 

Fokusgruppsintervjuerna inleddes med en presentation av moderatorer och intervjupersoner 

samt att moderatorn förklarade syftet med studien. Därefter ställdes först mer generella frågor 

kring attraktivitet, hållbarhet och risker i området Lagerlunda. Efter denna genomfördes 

ritövningen i mindre grupper, för att sedan följas av ytterligare diskussion om ansvar och 

medborgardeltagande. Intervjuguiden bestod av tre delar, med olika fokusområden. Även under 

fokusgrupperna ställdes kompletterande och förtydligande frågor för att undvika oklarheter, 

vilket bidrar till att öka reliabiliteten. 

 

Under den första fokusgruppen följde frågorna samma ordning som i intervjuguiden. De olika 

delarna i intervjuguiden tog dock längre tid än planerat, vilket ledde till att del tre uteblev. På 

grund av detta lades mer fokus på just del tre under den andra fokusgruppen, genom att ställa 

frågorna i en annorlunda ordning.  

 

4.6 Genomförande av individuella intervjuer 
Upplägget för alla intervjuer strukturerades likadant. Vi påbörjade intervjuerna genom att 

förklara studiens syfte för att därefter gå igenom frågorna ur intervjuguiden för de individuella 

intervjuerna (Bilaga 2). Intervjuerna ägde rum under vecka 11 och 12, 2016. Vi båda deltog på 

samtliga intervjuer och turades om att ställa frågor. Genom att genomföra intervjuerna 

tillsammans hade intervjuerna möjlighet att bli mer utförliga eftersom att vi kunde hjälpas åt att 

ställa kompletterande frågor som kan hjälpa till att öka reliabiliteten, samt att analys av 

materialet skulle underlättas om båda varit närvarande. Vi valde att inte föra anteckningar under 

intervjun, eftersom att det enligt Dalen (2015) kan störa samtalet med informanten. Intervjuerna 

spelades istället in med två mobiltelefoner för att säkerställa god kvalitet på det inspelade 

materialet. Eftersom att anteckningar inte fördes så genomfördes intervjuerna först efter att 

informanterna godkänt att samtalet spelades in.  

 

För att informanterna skulle känna sig trygga i intervjumiljön lät vi dem komma med förslag 

på plats där intervjun skulle äga rum. Tre av intervjuerna ägde rum hemma hos informanterna 

i Lagerlunda, medan två av intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplats. 

 

Intervjuerna varade mellan 20 minuter och 1 timme och 15 minuter. Intervjuerna som skedde 

på informanternas arbetsplatser varade en kortare tid, medan de intervjuer där två informanter 

deltog samtidigt varade längre. 
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4.7 Genomförande av fokusgruppsintervjuer 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes enligt intervjuguiden för fokusgrupper (Bilaga 3). 

Frågorna som ställdes var både strukturerade och mer öppna till formuleringen. Under 

fokusgruppsintervjuerna fick deltagarna diskutera kring ett antal ämnen och frågor som 

presenteras i intervjuguiden för fokusgrupper, samt genomföra en ritövning.  Intervjuerna ägde 

rum den 4-5 april, år 2016 och varade ungefär två timmar var. Fokusgrupperna bestod av fyra 

respektive sju personer, samt tre moderatorer och en observatör. Vi deltog på en fokusgrupp 

var, för att hålla nere antalet moderatorer. Fokusgruppsintervjuerna spelades in med hjälp av 

två diktafoner för att säkerställa att alla informanters åsikter tydligt uppfattades. 

 

Fokusgruppsintervjuerna tog plats på Linköpings Universitet, Campus Norrköping, i 

Beslutsarenan. Att vistas i Beslutsarenan underlättade fokusgrupperna genom möjligheten att 

visa schematiska exempelbilder och möjligheten att presentera resultaten från deltagarnas 

gruppövning. I lokalen fick alla plats att sitta bekvämt, utan att komma för långt bort från 

varandra. Detta är enligt Wibeck (2010) viktigt att tänka på i dessa sammanhang.  

 

4.8 Bearbetning av material 

4.8.1 Individuella intervjuer 

Transkriberingen av det inspelade materialet skedde ordagrant och är stavningsnormerad. 

Stavningsnormerad innebär att konventionell stavning används fullt ut, samt att skillnader 

mellan uttalsvarianter inte återges (Linell, 1994). Vi har valt att notera pauser och skratt för att 

uppmärksamma underliggande känslor, som annars senare skulle kunna missas vid analys av 

resultatet. Transkriberingen genomfördes snarast möjligt efter att intervjuerna avslutats, vilken 

enligt Dalen (2015) möjliggör bästa återgivning av vad som faktiskt sagts. 

 

Bearbetningen av transkriberingsmaterialet delades upp mellan författarna, där transkriberingen 

utfördes enskilt av en av författarna för att sedan läsas igenom av den andra författaren som 

noterade eventuella missar. Detta gjordes som en kontroll för att öka reliabiliteten och minska 

risken att den enskilda författaren påverkar resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

4.8.2 Fokusgruppsintervjuer 

Efter genomförandet av fokusgruppsintervjuerna transkriberades materialet. Erik Glaas 

ansvarade för transkribering av en av fokusgrupperna, medan vi ansvarade för transkriberingen 

av den andra fokusgruppen. Därefter delade vi med oss av det transkriberade materialet till 

varandra. Vi valde att dela upp arbetet på grund av att båda parterna ska ta del av och analysera 

resultatet på egen hand. Genom att själv transkribera sitt eget material menar flera författare att 

analysprocessen kan stärkas (Dalen, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014).   

 

Transkriberingen skedde genom att ändra talspråk till skriftspråk, där vi återgav vad som sades 

och utelämnade pauser, omstarter och tvekljud. Oavslutade eller avbrutna yttranden har 

eliminerats. Transkriptionen var ungefärligt ordagrann. Denna typ av transkription återger det 
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huvudsakliga innehållet i det som sägs, utan att vara helt ordagrann (Wibeck, 2010; Linell, 

1994). 

 

4.9 Analysmetod 
Efter transkribering av det insamlade materialet från de individuella intervjuerna samt 

fokusgruppsintervjuerna analyserades detta utifrån Burch et al (2014) fyra faktorer vilka bidrar 

till lyckad omställning. Analysen var både induktiv och deduktiv genom att vi har haft ett 

ramverk med kategorier att utgå ifrån, men ändå kunnat utveckla kategorier utifrån det 

empiriska materialet. Vi genomförde en tematisering av materialet, vilken utgick från 

intervjuguiden och det tidigare nämnda ramverket. Materialet kategoriserades i följande 

kategorier: Lagerlunda och Norrköping, risker och ansvar, åtgärder, längre tidsperspektiv, 

samt medborgardeltagande. 

 

Efter kategoriseringen genomfördes en meningskoncentrering för att få fram huvudinnebörden 

av det som sagt och därefter sammanställdes materialet. Genom att använda oss av 

meningskoncentrering anser vi att jämförelser mellan de olika intervjuerna underlättas. 

Meningskoncentrering av det transkriberade materialet skedde enskilt av båda författarna för 

att sedan jämföras med varandra. Genom att använda sig av detta tillvägagångssätt anser Kvale 

och Brinkmann (2014) att reliabiliteten ökar, vilket även ökar chansen till en mer utförlig analys 

av materialet. Efter jämförelsen diskuterade vi skillnader och likheter mellan våra resultat. Där 

framkom att inga större skillnader kunde identifieras mellan våra kategoriseringar och 

meningskoncentreringar. 

 

4.10 Etiska aspekter 
Vi har utgått ifrån forskningsetiska principer som presenteras i Dalen (2015) vid genomförandet 

av denna studie. De områden som berör vår studie är krav på samtycke, krav att bli informerad, 

krav på konfidentialitet. Vi har därför genomfört intervjuerna i samtycke med informanterna, 

samt informerat dessa om syftet med studien, att inspelningen endast avlyssnas av oss och att 

de när som helst kan avbryta sin medverkan. Vi har även informerat informanterna om rätten 

att vara anonyma.  
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5. Analys 
Nedan presenteras resultat och analys utifrån de individuella intervjuerna och 

fokusgruppsintervjuerna med medborgare i Lagerlunda. Resultatet presenteras utefter de 

kategorier som tagits fram vid kategoriseringen, vilka huvudsakligen baserades på Burch et al 

(2014) faktorer som krävs för en lyckad klimatomställning i ett samhälle.  

 

5.1 Lagerlunda och Norrköping 
Burch et al (2014) lyfter systemtänk som en viktig faktor vid hållbar omställning av en stad. 

Nätverkande och kopplingar mellan olika system bidrar till att skapa en omställning som passar 

alla.  

 

Viktiga aspekter i valet att flytta till Lagerlunda som uttrycktes av många informanter var 

områdets närhet till centrum, kollektivtrafik, dagis och shoppingområde. Det framkom även i 

fokusgrupperna att närheten till allt, samt att området passar barnfamiljer gör området attraktivt. 

En del informanter tyckte det var viktigt att barnen kan ta sig till fritidsaktiviteter själv. 

Informanterna i fokusgrupperna nämner även att det är viktigt att området passar alla åldrar. 

Aspekter kring barn, såsom skola, dagis och lekparker var återkommande teman under alla 

intervjuer. Majoriteten av informanterna hade själva barn och berättade att området är väldigt 

populärt bland barnfamiljer, vilket förklarar varför detta är en så pass prioriterad aspekt i 

Lagerlunda.  

 

Kommunikationsmöjligheter och de bra cykelmöjligheterna som finns i området är något som 

alla informanter från de enskilda intervjuerna ansåg vara bra med Lagerlunda. Spårvagnen går 

utanför området, det är nära till resecentrum och det finns busstrafik på den närliggande 

genomfartsleden Ingelstagatan. Två informanter tog upp att det finns två stora cykelvägar 

mellan shoppingområdet Ingelsta och resten av Norrköping som går parallellt med området som 

man lätt kan ansluta sig till, vilket gör att man lätt och säkert kan transportera sig på cykel. 

Områdets cykelmöjligheter och att man kan promenera till det mesta är även en prioriterad 

aspekt för informanterna. De goda möjligheterna till cykel, gång och kollektivtrafik tror vi kan 

medföra att informanterna väljer andra alternativ framför att ta bilen. Informanterna verkar även 

generellt sett positiva till att cykla och gå istället för att ta bilen. Detta är något som vi tror 

underlättar en klimatomställning, vilket är en viktig aspekt för kommunen att ta med sig vid 

omställningsarbetet. Områdets centrala läge beskrevs som en möjlighet att klara sig utan bil, 

vilket förklarades av en av informanterna i en av de individuella intervjuerna: 

 

“Bor du här då har du faktiskt ingen användning av bil, jag menar du kan om du vill gå ner på stan. 

Det tar 20 minuter, en halvtimme att gå. Du kommer alltid runt, till alla områden utan att ha bil” – I4 

Informanterna i fokusgrupp 1 ansåg dock att cykel- och gångbanor behöver rustas upp med 

bland annat bättre belysning och att det bör bli lättare att ta sig till dem. Under vintertid ansåg 

flertalet informanter i fokusgrupp 2 att det är svårt att ta sig till den stora cykelvägen då det inte 

snöröjs i området så ofta. Cykelvägen är saltsopad och lätt att använda på vintern, men eftersom 

det är svårt att ta sig till den från området väljer många tyvärr bort cykeln. Det finns delade 

meningar kring tillgängligheten till cykelvägarna i området bland informanterna. Det finns en 
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vilja att använda cykelvägarna, men otillgängligheten försvårar det, vilket kan leda till att man 

väljer andra färdmedel än cykel. Detta tyder på att invånarna i Lagerlunda prioriterar goda 

cykelmöjligheter vid en omställning till ett hållbart samhälle. För att skapa en omställning till 

en mer hållbar stad krävs det att biltrafiken minskar och för att lyckas med detta bör det finnas 

bilfria alternativ. Därför anser vi att kommunen bör öka tillgängligheten till stadens cykelvägar, 

för att underlätta ett mer hållbart sätt att färdas på. 

 

En majoritet av informanterna från de individuella intervjuerna lyfte dock att placeringen av 

köpcentrum utanför stadskärnan gör att man måste ta bilen till dessa, vilket de menar blir 

motsägelsefullt av kommunen ifall de vill att man ska minska bilkörandet. I båda 

fokusgrupperna menade informanterna att biltrafiken ökat i området, vilket upplevdes som 

negativt. Eftersom att Lagerlunda är placerat mellan shoppingområdet Ingelsta och resterande 

Norrköping så används området ofta som genomfart för biltrafik. Detta anser informanterna 

orsakar problem, med både buller- och säkerhetsrisker som följd. En del informanter anser att 

Ingelstagatan inte bör vara öppen för genomfartstrafik, utan att man istället bör använda de 

större vägarna som är anpassade för mycket trafik. Denna ovilja mot Ingelstagatan som 

genomfartsled framkom i både de individuella intervjuerna och fokusgrupperna, vilket en 

informant från de individuella intervjuerna påpekar:  

 

“Jag tycker faktiskt att det man ska tänka på, det är ju att försöka få bort trafiken t.ex. från Ingelstagatan 

här. Att det inte ska vara genomfartstrafik till maxiområdet, [...] man måste kunna leda om trafiken, 

kanske mer i industriområdet utan att det för den skull kanske stör den trafiken då.“ – I5 

Ämnet har varit uppe för diskussion mellan kommun och invånare ett flertal gånger, men det 

tycks inte ha skett någon förändring. Detta tyder på att invånarna i Lagerlunda prioriterar en 

minskad biltrafik för att skapa en hållbar stad, vilket kan underlätta i kommunens arbete att 

minska biltrafiken. Vi tror därför att det är viktigt att bredda frågorna runt utsläppsminskning 

från att bara gälla biltrafik till att även beröra säkerhets- och bulleraspekter för att få invånare 

att acceptera ett minskat bilkörande. 

 

Även tillgången till grönområden, såsom parker, natur och lekparker, är något som alla 

informanter värdesätter i ett bostadsområde. Det finns en del grönområden i Lagerlunda, dock 

påpekade alla informanter att dessa är eftersatta och behöver utvecklas eller rustas upp 

ytterligare, samt att det behövs mer saker för barn i alla åldrar. En deltagare i den andra 

fokusgruppen nämner att parken även kan användas mer som mötesplats för de boende. 

Grönområden tycks därför främst prioriteras ur ett socialt perspektiv, där 

rekreationsmöjligheter för alla åldrar är en högt värderad aspekt. Enligt Sandström, Angelstam 

och Khakee (2006) är urbana grönområden viktiga för en välfungerande stad som går att leva 

i. Grönområden påverkar rekreation och hälsa hos människor, bidrar till biologisk mångfald 

och en kulturell identitet, erbjuder platser för naturupplevelser och hjälper till att behålla den 

ekologiska kvalitén i staden. De kan även bidra till naturliga lösningar på sociala problem 

(Sandström, Angelstam & Khakee 2006). Grönområden kan även fungera riskhanterande i och 

med att vegetation ökar lagringen av koldioxid, samt fördröjer vatten vid en ökad nederbörd 

(Andersson-Sköld et al, 2015). Detta visar att urbana grönområden bidrar till både en social- 

och ekologisk hållbarhet i staden. Boende i Lagerlunda anser att tillgången till grönområden är 
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betydelsefullt, vilket ytterligare underlättar kommunens omställningsarbete. Därför anser vi att 

det är viktigt att bibehålla och utveckla de nuvarande grönområdena i Lagerlunda för att skapa 

en hållbar stadsdel. 

 

En annan aspekt som framkom under intervjuerna var att området känns inklämt mellan de stora 

vägarna som går runtikring, vilket några informanter från de individuella intervjuerna upplevde 

som negativt. Något som deltagare i fokusgrupperna ansåg vara en viktig fråga var möjligheten 

att ta sig över dessa vägar, där de ansåg att det behövs fler övergångsställen för att säkert kunna 

ta sig runt. En informant i den andra fokusgruppen ville gärna att övergången till 

Stockholmsvägen ska vara cykelanpassad. På senare år har det tillkommit en övergång till 

tågstationen, från Lagerlunda, vilket informanterna tycker är en förbättring. Vi märker att det 

finns en önskan hos invånarna i Lagerlunda att öka tillgängligheten till och från området för att 

på så sätt koppla samman området med resten av Norrköping. Att öka tillgängligheten 

medverkar till ett ökat nätverkande mellan de olika stadsdelarna eftersom att de länkas samman 

i ett då fungerande system, vilket hänger samman med Burch et al (2014) kriterium kring ett 

brett systemperspektiv för en lyckad omställning. Vi tror att ifall tillgänglighet och nätverkande 

mellan stadsdelar ökar så underlättas klimatomställningsarbetet genom att åtgärder kan 

anpassas efter varje stadsdel och på så sätt hitta lösningar som passar alla områden. 

 

Alla informanter upplever också att Lagerlunda känns bortglömt och bortprioriterat av 

kommunen. Exempel som kom upp under intervjuerna var att lekparker och grönområden blivit 

färre, samt att dessa inte sköts om ordentligt. Ett par informanter berättade att människor i 

Norrköping generellt inte känner till området på grund av dess placering. Känslan av 

instängdhet och känslan att kommunen inte prioriterar Lagerlunda tror vi kan ses som ett 

misslyckande i systemtänket. Systemtänket och nätverkandet mellan medborgare och kommun 

tycks fungera dåligt eftersom att medborgarna upplever att kommunen glömt bort dem. Om inte 

systemtänket eller nätverkandet fungerar bra så kan det bli svårt att få till en hållbar utveckling 

i staden då de är två viktiga kriterier enligt Burch et al (2014), eftersom att det är viktigt att 

staden fungerar som en helhet och att alla dess system arbetar tillsammans. Det är därför viktigt 

att Lagerlunda integreras ytterligare med resten av staden. Vi tolkar det också som att 

informanterna anser att kommunen satsar mer på nya områden, både mer generellt och gällande 

klimatomställningsåtgärder. Anpassning och utsläppsminskning bör ske i alla områden, äldre 

såväl som nyare. Att inte arbeta med det i äldre områden blir på så sätt ett hinder i 

omställningsarbetet.  

 

Kommunen har börjat satsa på sopsortering för stadens villor, vilket några informanter ur 

individuella intervjuer och fokusgrupperna, lyfter som en positiv utveckling eftersom att 

sopsorteringen då blir mer lättillgänglig och en del av vardagen. Möjligheten att sortera avfall 

hemma tror vi kan bidra både till att återvinning av material ökar, samt att biltrafiken kan 

minska då man inte längre behöver köra iväg med sitt avfall. Sopsorteringen kan också ses som 

ett exempel på interaktion mellan olika aktörer och ett systemtänk eftersom att kommunen valt 

att underlätta miljövänligt beteende på individnivå, vilket gett flera positiva fördelar. Detta kan 

då i sin tur bidra till ett mer hållbart samhälle. Denna typ av interaktion bidrar, enligt Burch et 

al (2014), till att hitta lösningar som passar alla.  
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5.1.1 Framtida projekt 

Det finns en allmän ovisshet kring hur höghastighetsjärnvägen Ostlänken kommer att påverka 

Lagerlunda, men de flesta informanter är positiva till själva projektet. Ifall invånare känner en 

ovisshet och att de inte fått tillräcklig information kring olika projekt tror vi att det kan bli svårt 

för dem att se vilka fördelar projekten kan leda till, vilket i sin tur kan leda till en minskad 

acceptans bland invånarna. Detta utgör ett hinder för kommunens omställningsarbete. Därför 

är det viktigt att kommunen informerar invånarna om kommande och pågående projekt och hur 

dessa kan komma att påverka dem. En av informanterna anser att Ostlänken blir ett stort lyft 

för Norrköpings stad, som även kommer att bidra till att området blir mer ekonomiskt hållbart 

på grund av en ökad inflyttning. I fokusgrupperna ansåg informanterna att området kommer att 

hamna ännu mer centralt, med närhet till det mesta. Men för att bli miljömässigt hållbart anser 

informanterna att det är viktigt att man se över trafiksituationen, så att inte trafiken ökar i 

området i och med Ostlänken. En annan aspekt som är viktig att ha i åtanke vid projektet är att 

minimera tågbuller, vilket är något som det redan idag diskuteras mycket om i området. 

 

Något som ett par informanter anser är viktigt att prioritera vid ombyggnation är 

tillgängligheten till den nya Centralstationen från Lagerlunda, samt att området Lagerlunda bör 

ha något att erbjuda besökare och erbjuda en anledning att vistas i området. Även grönområden 

är viktiga att prioritera i ombyggnationen, enligt deltagare i den andra fokusgruppen. En person 

från de enskilda intervjuerna och fokusgrupperna anser även att det är viktigt att bevara det som 

är anrikt för Norrköping i och med framtida ombyggnationer. I fokusgrupperna framkom det 

också att det är viktigt att framtida Butängen integreras med Lagerlunda, så att områdena passar 

ihop. Informanterna vill inte ha sin mindre villa bredvid höghus. Dessa aspekter är viktiga för 

att invånare i Lagerlunda ska känna gemenskap med projektet. Från den första fokusgruppen 

kom det även fram förslag på hur området bör bli mer levande med restauranger och caféer för 

att göra området mer attraktivt för utomstående. Invånarna i Lagerlunda har många förslag och 

åsikter kring närliggande projekt, vilket tyder på att de vill vara en större del i planeringen. Flera 

uttryckte även att de i dagsläget inte blivit involverade i planeringsprocessen i tillräcklig 

utsträckning, vilket kan göra att de blir mer negativt inställda till projekten. Detta kan i så fall 

utgöra ett hinder för en klimatomställning av staden. För att de boende ska känna en gemenskap 

med de nya projekten  tolkar vi det som att det är det viktigt att Lagerlunda integreras med dessa 

i ett tidigt stadie, genom att göra områdena lättillgängliga och mer attraktiva för besökare. 

Invånarna i Lagerlunda vill gärna dela med sig av sina åsikter kring de närliggande projekten 

och genom att låta medborgare medverka i planeringsprocessen så kan relevanta frågor, idéer 

och förslag framkomma enligt Faehnle et al. (2013). Invånare är viktiga aktörer i 

ombyggnadsprojekt eftersom att de påverkas av projekten runtikring sig. Därför bör invånare 

involveras mer i planeringsprocessen (Faehnle et al. 2013). Genom att inkludera medborgare i 

planeringsprocessen ökar man interaktionen mellan aktörer samtidigt som man undersöker 

kopplingarna mellan olika system. Det bidrar till att systemtänket stärks (Burch et al, 2014), 

vilket underlättar för en hållbar omställning som passar alla. 
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5.2 Risker och ansvar 

5.2.1 Risker 

Den största risken i Lagerlunda är enligt informanterna biltrafiken, vilket var ett ofta 

återkommande tema under alla intervjuer. Oftast lyftes riskernas sociala aspekter, vilket även 

märktes då informanterna diskuterade framtida risker, där aktuella risker i framtiden skulle 

kunna vara en ökad brottslighet, vilket kan bli en ökad risk vid utbyggnation av stadskärnan. 

De var också oroliga över att bullerproblemen kan komma att öka för de som bor nära tåget i 

och med utbyggnationen av Ostlänken. Detta fokus kan bero på att de sociala aspekterna har en 

mer direkt påverkan genom t.ex. obehag från buller, medan miljömässiga aspekter har en viss 

fördröjning innan de uppenbarar sig.  

 

Det fanns en medvetenhet kring översvämningsrisken i området hos nästan alla informanter, 

trots att det endast var ett fåtal av dem som faktiskt drabbats av översvämning tidigare. Vi tror 

att det kan möjliggöra kommunens arbete med klimatomställning. I de individuella intervjuerna 

kom dock nästan alla informanterna att tänka på översvämningsrisken först efter att vi lett in 

dem på det ämnet. I fokusgrupperna visades exempelbilder på olika klimatrelaterade risker, 

vilket medförde att informanterna kunde se översvämningsrisken framför sig och därför snabbt 

kom att tänka på det. Detta kan tyda på att översvämningsrisken inte är något som deltagarna 

reflekterar så mycket kring, vilket kan bero på att det tidigare skett så pass sällan. Det tyder 

också på att översvämningsrisken inte är en prioriterad risk för invånarna i dagsläget. Det kan 

i sin tur utgöra ett hinder för en lyckad klimatomställning. Riskuppfattning beror på ett antal 

olika faktorer. Enligt van der Linden (2015) är viktiga faktorer som förutsäger riskuppfattning 

bland annat erfarenhet, känslor och kunskap. Om man har erfarenhet av t.ex. översvämning så 

skapas starkare känslor till denna händelse, vilket gör den mer minnesvärd. Det är något som 

vi uppmärksammade hos informanterna, då en informant som upplevt problem med 

översvämningar även idag kände oro vid kraftigt regn. En annan informant menade att han inte 

drabbats av översvämningar och därför inte heller kunde se att han skulle drabbas i framtiden, 

då han hade svårt att se risken framför sig. Under fokusgruppsintervjuerna framkom det dock 

att många hushåll i området drabbats av översvämning, vilket bör innebära att majoriteten av 

de boende uppfattar detta som en risk. Men som vi diskuterat tidigare verkar risken inte vara 

högt prioriterad till skillnad från säkerhetsriskerna i området. 

 

Informanterna tror att översvämningsproblematiken kan komma att öka i framtiden på grund 

av en ökad nederbörd. Informanterna tror att orsakerna bakom översvämningsproblematiken 

kan vara dåliga markförhållanden, samt att avloppen inte är dimensionerade för att hantera 

större vattenmängder. Vissa informanter tycks ha en större medvetenhet kring vad det är som 

orsakar översvämning i området, vilket framkommer ur en diskussion i den andra 

fokusgruppen: 

 

“F2.1 – De allra flesta som fick översvämning det var ju vårt eget regnvatten som inte fick plats att 

komma ut i gatusystemet. 
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F2.2 – Ja men även havsvattennivå, vi vet ju vart Lagerlunda ligger nånstans, under havsvattennivå, så 

det förstår man ju att när vattnet höjs så hade man hoppats att man bodde uppe i Karlshov istället”   

 

Det innebär att informanterna är mer eller mindre medvetna om orsakerna till 

översvämningsproblematiken, vilket kan ses som en kunskapsaspekt. van der Linden (2015) 

menar att det krävs en viss kunskap om hur risker uppkommer och vilka konsekvenser dessa 

medför för att man överhuvudtaget ska kunna se risker framför sig. Kunskapsnivån kring 

översvämningsproblematiken tycks skilja sig mellan de boende i Lagerlunda, vilket i sin tur 

påverkar deras förmåga att uppfatta detta som en risk. Det märktes även när informanterna i de 

enskilda intervjuerna blev tillfrågade om framtida risker, där endast ett par lyfte klimatfrågan 

som en risk. Detta par informanter hade kunskap kring miljöfrågan sen tidigare, vilket påverkar 

huruvida man uppfattar detta som en risk eller inte. Andra klimatrisker som t.ex. stormar och 

värmeböljor nämndes inte, detta tyder också på att klimatrisker inte prioriteras av 

informanterna. 

 

För att öka riskmedvetenheten hos de boende i Lagerlunda tycks det vara viktigt att gå ut med 

information om klimatrisker. Genom att öka medvetenheten kring risker så kan man öka 

medborgares villighet att genomföra åtgärder för att minimera riskerna (van der Linden, 2015). 

En ökad villighet hos medborgarna att minimera riskerna kan ses som en form av 

samhällsengagemang, vilket enligt Burch et al (2014) är en del av anpassning och feedback, 

vilket krävs för att skapa en hållbar omställning. Även kunskapsinhämtningen bidrar till denna 

faktor. 

5.2.2 Ansvar 

Informanterna är eniga om att kommunen har det övergripande ansvaret över bostadsområden, 

både mer generellt och när det gäller hantering av klimatrelaterade risker. Detta eftersom att 

kommunen äger större delen av Lagerlundaområdet och vissa villatomter. En av informanterna 

lyfte att kommunen t.ex. måste dimensionera avloppsrören om så krävs och att invånare inte 

kan genomföra dessa typer av åtgärder. Informanten som tidigare drabbats av översvämning 

ansåg dock att kommunen inte tog sitt ansvar då, utan skyllde på att händelsen var ovanlig. Här 

märker vi att det finns en viss ovisshet bland informanterna kring ansvar, roller och åtgärder. 

För att lyckas med omställningsarbetet bör det finnas en större tydlighet kring dessa aspekter. 

Majoriteten av informanterna menade att kommunen måste lägga grunden för att invånarna ska 

ha möjlighet att ta ett eget ansvar och ger även förslag på hur detta skulle kunna gå till. 

Informanterna tror att de skulle kunna göra mer ifall kommunen blir tydligare gällande åtgärder 

och eventuella kompensationer för dessa. Det kan tyda på att invånarna vill kunna ta mer ansvar 

och på så sätt bli mer samhällsengagerade, vilket medverkar till att uppfylla en av Burch et al. 

(2014) faktorer för en lyckad omställning. Pirani & Secondi (2011) menar dock att det finns en 

skillnad mellan vad invånare säger och vad dem sedan gör. Författarna menar att miljövänliga 

attityder inte alltid leder till miljövänliga handlingar. För att öka ett miljövänligt beteende 

behöver invånare förstå att klimatrelaterade åtgärder inte bara är upp till kommuner och företag 

att vidta, utan att ansvaret även ligger på den enskilda individen (Pirani & Secondi (2011). Detta 
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skulle kunna innebära att informanterna i Lagerlunda inte är beredda att ta ett större ansvar, 

vilket de idag påstår, även om kommunen skulle underlätta för det.   

 

Några av förslagen på åtgärder som framkom är: 

 

“Så vad kommunen kan göra är bättre cykelvägar och mer bussar i såna fall så att folk åker mer 

kollektivt... sänka priser och [göra det] enklare att åka buss.” – I1 

 

“ [...] ska du ändå göra det, amen erbjud också dem som bor här någonting för, alltså skicka ner folk, 

någon informationsträff, berätta vad vi kan göra för att det ska underlätta för dagvattnet med. Erbjud 

att stå för en tredjedel av kostnaden eller köpa in billigt material eller vad som helst för att vi också ska 

liksom bli motiverade att göra om här också för att, jag kan tänka mig att väldigt många hus har 

jättedålig dränering.” – I6 

 

“[...] och vi har fjärrvärme och det är ju bevisligt att det är ganska bra, tyvärr har inte alla i Lagerlunda 

det men det är ju sånt som kommunen skulle kunna reducera priset på för att man ska kunna dra in 

fjärrvärme” – I2 

 

De förslag på åtgärder som informanterna gav handlar till stor del om ekonomiska bidrag från 

kommunens sida för att på så sätt motivera invånarna att agera mer miljövänligt. I fokusgrupp 

2 framkom det dock att kommunen faktiskt har erbjudit ekonomisk kompensation tidigare. Efter 

en större översvämning gav kommunen som direktiv att de boende skulle koppla bort dagvattnet 

från avloppsystemet och istället leda ut det i trädgården. För detta kunde man söka bidrag, dock 

upplevde informanterna att det endast var ett fåtal boende i området som faktiskt vidtog 

åtgärder. Det framkom inte under intervjuerna varför det endast var ett fåtal invånare som valde 

att genomföra detta, men det skulle eventuellt kunna bero på bristande information från 

kommunen, varför detta var nödvändigt och även hur man skulle gå tillväga för att söka 

bidraget. Detta kan tolkas som att interaktionen mellan aktörerna varit bristande. Problem som 

dessa tror vi kan undvikas om man har ett bättre samarbete sinsemellan. Informanterna är dock 

även medvetna om att ansvaret ligger hos både kommun och invånare. 

 

Ett par informanter anser att  invånare har ett ganska stort ansvar gällande riskhantering och de 

kan inte bara skylla på kommunen. De menar också att folk gör som de är lärda. Resterande 

informanter ansåg dock att kommunen har det övergripande ansvaret för att hantera klimatrisker 

och är själva inte medvetna om vilka åtgärder de kan vidta. För att lyckas med en hållbar 

omställning anser vi att invånarna bör bli mer medvetna om sina skyldigheter som husägare för 

att kunna förhindra klimatrelaterade skador. En av informanterna tryckte även på vikten av att 

kommunen lyssnar på invånarna eftersom att det krävs ett samarbete sinsemellan. Detta tyder 

på ett behov att förbättra samarbetet mellan kommun och invånare och öka interaktionen mellan 

dessa, för att bidra till ett större systemtänk. För att nå ett systemtänk krävs det att man arbetar 

med delat ansvar för implementering enligt Burch et al, 2014. I detta fall skulle det kunna 

innebära att kommunen bör hjälpa medborgarna att kunna anpassa sig till klimatförändringar, 

samt att det finns en öppen dialog mellan dem. Något som framkom under de individuella 

intervjuerna var att det finns en okunskap kring vad man som medborgare själv kan göra för att 

minska de klimatrelaterade riskerna, samt varför man bör genomföra vissa åtgärder. Ett 
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exempel på detta uppkom i fokusgrupp 2, där informanterna lyfte att kommunen inte alltid 

informerar varför man ska genomföra vissa åtgärder:  

 

“Ja kommun föreslog ju, vi har ju källare där vi har en avloppsbrunn [i trappan], dom tyckte att vi 

skulle ta bort den [avloppsbrunnen]. Jag har hört mycket stolligt men det tycker jag var... Då rinner ju 

vattnet ner i trappan och in [i källaren].”- F2.6 

 

Informanterna påpekade även att kunskap lägger grunden för att medborgare ska kunna ta sitt 

ansvar. Här är det då viktigt att kommunen är tydliga med vad de vill uppnå med åtgärderna, 

för att skapa en förståelse hos medborgarna. Det är även viktigt att kommunen går ut med 

information kring vad invånarna själva kan göra för att minska klimatriskerna, vilket även är 

något som cirka hälften av informanterna ur de individuella intervjuerna lyfte. Genom att ha en 

öppen dialog så kan samarbetet förbättras, vilket bidrar till ökad interaktion och ett systemtänk 

(Burch et al, 2014). 

 

Informanterna anser även att kommunen bör vara konsekvent och visa invånarna att miljöfrågan 

är prioriterad. I fokusgrupp 2 framkom dock uppfattningen att kommunen planerar mycket, men 

inte alltid genomför dessa planer. Detta visar än en gång varför det är viktigt att ha en öppen 

dialog, eftersom att invånarna tycks vara intresserade av att veta hur kommunen resonerar kring 

dessa frågor. Avslutningsvis anser informanter att alla kan och bör hjälpas åt att hantera 

kommande klimatrelaterade risker. 

 

5.3 Åtgärder 
Informanterna är till viss del villiga att implementera klimatanpassningsåtgärder på sin tomt för 

att minska de klimatrelaterade riskerna, beroende på åtgärdens omfattning, vilket underlättar 

omställningsarbetet. Till exempel var en person ur de individuella intervjuerna villig att samla 

upp regnvatten på sin tomt, samt ha grus på uppfarten, men inte ha ett gräsbevuxet tak. Dessa 

typer av åtgärder är så kallade anpassningsåtgärder. De informanter som var motvilliga till att 

t.ex. ha gräsbevuxet tak var det främst pga. estetiska skäl, men även ekonomiska. De ansåg att 

åtgärderna bör passa in i området som stort. Detta kan eventuellt undvikas om man successivt 

inför åtgärden på vissa platser i området för att göra det mer allmänt accepterat eller att 

kommunen satsar på att informera om estetiskt tilltalande anpassningsåtgärder. I den andra 

fokusgruppen var det dock tre informanter som kunde tänka sig att ha ett gräsbevuxet tak. Vissa 

informanter har redan genomfört åtgärder såsom grus på uppfarten och uppsamling av 

regnvatten på tomten sen tidigare, detta uppkom bland annat i den andra fokusgruppen där en 

informant hellre ser till de praktiska fördelarna än de estetiska:  

 

“Ja vi har ett par stora gröna tunnor i hörnen och små tunnor till garaget och en slang som sitter en bit 

upp, det ser inte jättesnyggt ut kan jag säga men praktiskt är det för det rinner ut i gräsmattan när det 

blir för mycket i tunnan. Och det har vi kört på nu ett par år, så får man ju gratis vatten till att vattna 

med och så” F2.5 

 

Informanterna hade även egna förslag på vad man skulle kunna göra för att minska de 

klimatrelaterade riskerna. Det framkom att man kan prioritera att dränera sina hus för att minska 
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risken för vattenskador, samt att kommunen kan minska klimatrisker genom att dimensionera 

brunnarna för en framtida ökad mängd nederbörd. Invånare kan göra mycket för att minska 

riskerna själva, många prioriterar t.ex. idag inte att rusta upp och underhålla sina hus, så att de 

ska kunna stå emot påfrestningar enligt några informanter. 

 

En av informanterna i den andra fokusgruppen planerar för hantering av klimatrisker vid 

ombyggnation av hus, där han t.ex. funderade kring tak över källaringång, samt att ta bort asfalt 

för att istället använda sig av grus för att öka infiltreringen av regnvattnet. Detta visar att det 

finns ett visst framtidstänk och ansvarstagande hos en del av informanterna. En majoritet av 

dem verkar dock inte ha detta tänk. Detta tyder på vikten att öka kunskapen hos invånarna för 

att öka deras ansvarstagande. Två av informanterna ansåg att åtgärder behöver vara logiska och 

rimliga, att de faktiskt gör miljönytta, för att de ska vara beredda att genomföra dem. Även här 

framstår det som viktigt att kommunen går ut med information om åtgärder och varför de krävs 

för att invånarna ska vilja implementera dessa. Nästan alla informanter ansåg även att 

miljöfrågan är en kostnadsfråga och vill därför gärna ha en form av ekonomiskt stöd. Vissa av 

informanterna anser att kommunen kan subventionera t.ex. fjärrvärme, medan andra anser att 

man kan få bidrag för att genomföra åtgärder på tomten. Detta tyder på att informanterna inte 

ser en tillräckligt hög vinst i att genomföra klimatrelaterade åtgärder i dagsläget, vilket medför 

att villigheten för att vidta åtgärder minskar. Det är något som utgör ett hinder för en lyckad 

omställning till en hållbar stad. Det uppmärksammades även i de individuella intervjuerna, där 

en informant uttryckte att: 

 

“Jag tror att man måste nästan få en subvention [...]. Så är det ju med allting som är miljövänligt tänkte 

jag säga, att det lönar sig inte. Alltså att handla ekologiskt blir nästan dyrare märker jag och det lönar 

sig inte och då tror jag inte att folk gör det i första hand. Så tror att man måste få någonting för det, 

alltså någon vinst som man ser tänker jag.” – I3 

 

Nästan alla informanterna sade sig vara beredda att genomföra åtgärder för att minska sina 

utsläpp av växthusgaser eller att de redan i dagsläget har tillräckligt låga utsläpp av 

växthusgaser. Vid frågan om de iså fall skulle kunna tänka sig att ställa bilen utanför området 

var dock majoriteten av informanterna inte beredda att genomföra detta. Det var endast en 

informant från fokusgrupp 2 och en informant från de enskilda intervjuerna som kunde tänka 

sig att parkera bilen utanför området för att minska biltrafiken. En annan sa att man i alla fall 

bör ställa bilen på sin tomt för att få bort bilarna från de smala gatorna.  Ett annat förslag som 

kom upp var att man istället kan tänka sig att köra en omväg för att komma till sin uppfart. En 

av informanterna från de enskilda intervjuerna skulle även kunna tänka sig att åka mindre bil 

ifall kollektivtrafiken skulle vara mer tidseffektiv. 

 

Många av informanterna var medvetna kring att det är för mycket biltrafik i området och ansåg 

att denna bör minska, både av säkerhets- och miljöskäl. Detta kan underlätta en lyckad 

klimatomställning då växthusgasutsläpp minskar vid minskad biltrafik. Ett fenomen som vi kan 

se hos informanterna gällande biltrafiken i området är att de ser gärna att det finns bilfria 

områden för att minska utsläppen av växthusgaser, men att de inte är beredda att vidta den 

åtgärden själva i sitt område. Detta kan liknas med fenomenet Not In My Backyard vilket 
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innebär att projekt som bidrar till diffusa fördelar, men tydliga nackdelar i ett område ofta 

brukar stöta på motstånd från de boende som drabbas av dessa nackdelar (Krause et al, 2014). 

Några informanter ansåg att människor generellt sett är lata och tar bilen i onödan, istället för 

att gå eller cykla. De menade att det är bra om vissa områden inte har biltrafik, och att man 

skulle kunna gå kortare sträckor: 

 

“Jag tror ju att på nåt sätt och vis så måste man ju säkert begränsa trafiken. Det går inte att bara ha 

det hur mycket som helst. Jag tror att om fler kanske skulle tänka så som vi gör – att allting som är inom 

tio kvarter, det kan man gå. Då funkar det ju liksom, då tror jag att det skulle ge en synbar effekt. Jag 

tror väldigt många tar bilen per automatik, utan att tänka.” -  I4 

En del av informanterna håller med om att biltrafiken måste minska i området, men ett par tror 

inte att detta är möjligt i dagsläget. De ser gärna att biltrafiken minskar men att det är svårt att 

få till ett helt bilfritt samhälle eftersom att det inte finns några ytor i Norrköping där man kan 

ställa bilarna istället. En informant ur de individuella intervjuerna menar att omställning 

prioriteras mer i nyare stadsdelar: 

 

“[...] när man planerar nya stadsdelar nu i Linköping t.ex. så pratar man ju mycket om att det ska vara 

helt bilfritt inne, man får bara parkera utanför. Eh t.ex. här är det inte möjligt tror inte jag. Och vart 

ska vi parkera våra bilar, det finns ju igen yta i Norrköping alltså vad ska vi ta för yta? Så t.ex. om man 

vill se på så, så kommer vi nog aldrig får bort bilarna som rullar i samhället, vi kommer alltså inte att 

få ett gångsamhälle om man ska se på den hållbarhetsaspekten liksom. Så det är redan så långt 

bortplanerat det gör man på nyare stadsdelar och såna saker.“ – I7 

 

För att skapa en omställning till en hållbar stad så krävs det att biltrafiken 

minskar.  Informanterna sade själva att man ofta tar bilen per automatik i dagsläget fast att man 

istället skulle kunna gå, detta tyder på att bilanvändandet är normaliserat. För att lyckas ställa 

om till ett bilfritt samhälle kan man behöva kombinera dessa åtgärder med andra aspekter. I 

Lagerlunda framkom det att invånarna prioriterar grönområden och säkerhet, vilket innebär att 

man skulle kunna använda sig av dessa aspekter för att minska biltrafiken. T.ex. skulle man 

kunna smalna av vägarna för att göra utrymme för fler grönområden, samt trycka på att 

trafiksäkerheten ökar vid minskat bilkörande i området. Genom att belysa de olika fördelarna 

som åtgärder kan bidra med menar Shaw et al (2014) att det är större chans att invånarna 

accepterar åtgärderna. 

 

Informanterna gav även förslag på vilka slags åtgärder som skulle kunna genomföras i området. 

Förslag som kom upp var att man kan få undan vatten med en damm eller genom att anlägga 

bäckar. Vid anläggandet av en damm vill man att dammen ska kunna användas till t.ex. en 

skatepark när det inte regnar eller ha en bestående damm med fiskar i. På så sätt bidrar dammen 

till både upplevelse och rekreation. Vierikko och Niemelä (2016) menar att det är viktigt att 

identifiera sådana socio-kulturella värderingar för dammar och parker hos intressenter, eftersom 

att intressenterna kan ha en relation till området (Vierikko & Niemelä, 2016). Därför är det 

viktigt att ta fram förslag på åtgärder som har fler användningsområden än att endast agera 

klimatsäkrande för att invånarna ska ha en större acceptans kring dessa och på så sätt underlätta 

omställningsarbetet. Kartläggande av värderingar innan förslag tas fram bidrar till ett ökat 
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samarbete mellan intressenter, enligt Vierikko och Niemelä (2016). Samarbete är något som 

Burch et al (2014) anser är en viktig faktor för att lyckas med en hållbar omställning i ett 

samhälle.  

 

5.4 Längre tidsperspektiv 
Alla informanter lyfte trafikfrågan som ett problemområde, vilket man bör ha i åtanke vid en 

eventuell ombyggnation. Informanterna tyckte att det är viktigt att trafiken minskar i framtiden. 

Nästan alla informanter ur de individuella intervjuerna uttryckte en oro kring byggnation av en 

eventuell större väg som kopplar ihop Stockholmsvägen med Ståthögaleden via 

Fredriksdalsgatan. En informant menar att: 

 

“Kommer det bli av så måste jag säga att jag inte är så jättepositivt inställd till att få det, för då är man 

helt kringränd, då känns det som att då passar inte det här Lagerlunda in här överhuvudtaget tycker 

jag alltså, som ett bostadsområde.“ – I4 

 

Oron hos informanterna berodde till största del på att trafiken kan komma att öka i och med 

vägen, samt att olycksrisken för barn i området ökar. Oron tycks komma ur en osäkerhet kring 

kommunens planering. Informanterna tycks ha svårt att se kommunens framtida visioner 

framför sig och inte förstår hur planerna för framtida områden ska tolkas, vilket vi tror kan 

utgöra ett hinder i omställningsarbetet. Även detta betonar vikten av information från 

kommunen för att invånarna ska acceptera kommande och pågående projekt. 

 

Inför framtiden är det också viktigt, enligt två av informanterna, att tänka på att underhålla 

området både naturmässigt och socialt för att Lagerlunda ska fortsätta vara ett attraktivt område. 

Detta framkom även under diskussionen kring aspekter som prioriteras i området idag, vilka 

främst var grönområden och att området är barnfamiljsanpassat.  

 

De flesta informanter tror att klimatet kommer att förändras i framtiden och att mängden 

nederbörd kommer att öka. En informant vet dock inte hur detta kommer att påverka de som 

bor inne i städerna utan hon tror att de som bor utanför städerna kan bli mer drabbade av 

detta.  En annan har tidigare haft problem med översvämning av sin källare och tror inte att 

problemet kommer att försvinna i framtiden i och med att området ligger så pass lågt samt att 

inga åtgärder vidtagits. Två av informanterna tror dock inte att klimatet kommer att förändas i 

framtiden och på så sätt inte heller föra med sig ett ökat antal risker. Vi uppfattar det som att 

majoriteten av informanterna tror att klimatrisker kommer att bli ett större problem i framtiden, 

men att det finns en osäkerhet kring omfattningen av dessa i och med bristande kunskap om 

klimatrisker. Detta visar att det finns ett visst framtidstänk och längre tidsperspektiv. Enligt 

Burch et al (2014) är det viktigt att ha ett längre tidsperspektiv för att kunna förstå 

systemdynamiken. Detta innebär att man bör kunna förutse vad som kommer att hända i 

framtiden för att på så sätt kunna anpassa sig till dessa förändringar. Att öka invånarnas kunskap 

och riskmedvetenhet kan öka förmågan att se risker utifrån ett längre tidsperspektiv.  
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I den första fokusgruppen ansåg en deltagare att man redan nu ser att det har regnat mer i 

Sverige, bara på den senaste tiden 

 

“Det är ett stort problem i hela Sverige idag, det har aldrig regnat så mycket och såna vattenmängder 

som kommer nu det sista året som vi har haft problem av.” F1.4 

 

Några informanter tror att människor generellt kan ha svårt att se kommande problem framför 

sig. Två informanter gav som exempel att deras grannar inte förstår varför de grävt upp tomten 

för att underhålla huset, vilket även här visar på en kunskapsbrist angående klimatrisker.  

 

“Jag tror att många tänker att äh det kommer sen, det är ingenting som är aktuellt just nu” – I1 

5.4.1 Ostlänken 

Som vi nämnt tidigare finns det en ovisshet kring projektet Ostlänken, men informanterna är 

dock i dagsläget mestadels positivt inställda till detta. Dock vill de veta hur de kommer att bli 

påverkade innan de helt kan uttala sig positivt eller negativt. Positiva aspekter som lyfts, både 

i de individuella intervjuerna samt fokusgrupperna, i och med Ostlänken är att det bidrar till att 

göra området mer attraktivt, med eventuellt höjda huspriser och bättre pendlingsmöjligheter. 

Negativa aspekter som framkommit under intervjuerna är risken för ökad trafik, buller och en 

känsla av instängdhet. Att invånare är osäkra på kommunens projekt och vad dessa innebär kan 

betyda att de inte känner sig delaktiga eftersom att de inte tagit del av planeringsprocessen. 

Detta kan utgöra ett hinder i omställningsarbetet eftersom att en integrerad beslutsfattning 

saknas (Burch et al, 2014). Majoriteten av alla informanter lyfter vikten av att undersöka hur 

projektet kommer att påverka området som stort och även husen, så att dessa inte tar skada. 

Detta visar att informanterna tycks se projekten ur ett visst längre tidsperspektiv och de betonar 

vikten av att undersöka hur projekten kommer att påverka området i stort.  

 

5.5 Medborgardeltagande 
De flesta informanter vill ha en större möjlighet att bidra med åsikter och också ett större 

inflytande och möjlighet att påverka stadsplaneringen. En del informanter i fokusgrupp 1 förstår 

dock att kommunen inte kan ta hänsyn till allas åsikter. En av informanterna från de individuella 

intervjuerna anser att det redan idag finns goda möjligheter att bidra med åsikter genom internet, 

men att man måste få invånare engagerade att faktiskt ta sig tiden att göra detta, vilket också 

betonades av informanterna i fokusgrupp 1. Alla informanter ansåg att det bör bli lättare att 

lämna synpunkter till kommunen, samt att de vill ha någon slags respons att kommunen tagit 

emot och läst synpunkterna. Enligt en informant är det viktigt att man får gehör från kommunen 

för att ens orka engagera sig. Detta visar att möjligheten att påverka planeringsprocessen är 

viktig för invånarna och att kommunen bör underlätta medborgardeltagandet. Enligt Conrad el 

al (2011) är det viktigt att lyfta in medborgardeltagande i planeringsprocessen gällande 

miljöfrågor eftersom att dessa är så pass komplexa. Medborgardeltagandet är även en viktig 

faktor för att nå ett lyckat omställningsarbete enligt Burch et al (2014). De menar att 

klimatförändringar behöver omfatta ett större omfång av frågor, samt att planeringsprocesser 

bör integreras. Genom att öka integreringen i planeringsprocessen tror vi man skulle kunna 
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skapa en större delaktighet hos invånarna samtidigt som man ökar samverkan och interaktion 

mellan invånare och kommun.  

 

Hur informanterna vill lämna synpunkter kring planeringen varierade, drygt hälften föredrog 

att göra detta via internet, medan resterande helst ville mötas fysiskt med kommunen. Två av 

informanterna i de individuella intervjuerna samt i fokusgrupp 2 anser att Villaföreningen i 

Lagerlunda bör sköta kontakten med kommunen och förmedla invånarnas åsikter. Genom att 

mötas personligt kan man lättare utreda eventuella missförstånd. På grund av detta kan det vara 

bra att möjligheten att både lämna synpunkter via internet och mötas fysiskt finns, eftersom att 

det ökar tillgängligheten att bidra. Genom att nå ut på olika sätt kan man nå flera grupper av 

invånare och på så sätt öka medborgarengagemanget. 

 

“[...] Det är bättre då att en mindre grupp för talan, istället för att det blir som en ja, polsk riksdag eller 

hur man ska uttrycka sig då. Det blir inge bra.” - I5 

Det fanns oenighet bland informanterna kring hur mycket man som invånare kan påverka. Vissa 

ansåg att medborgarna nog kan påverka mer än de tror, medan andra ansåg att invånare tyvärr 

inte har mycket att säga till om i planeringssammanhang, eftersom att kommunen prioriterar 

andra sakfrågor. De flesta informanterna upplever att kommunen inte prioriterar invånarnas 

åsikter och att de måste tjata på kommunen för att få till en förändring i området, detta anser vi 

kan vara ett stort hinder i arbetet mot en lyckad hållbar omställning. Det tycks finnas en 

frustration hos invånarna eftersom att medborgardeltagandet inte upplevs vara prioriterat av 

kommunen. Det är något som en informant poängterar under en av de enskilda intervjuerna: 

 

“Jag vet att när vi har haft olika möten här nere så är det svårt att få nån från kommunen att komma 

eller aa man får tjata lite och såna saker.”- I1 

Att medborgardeltagandet upplevs som bortprioriterat tror vi kan medföra att invånarna väljer 

att inte engagera sig, eftersom att de inkomna åsikterna inte tycks komma till användning vid 

beslutsfattande. Ifall medborgarna inte engagerar sig i planeringsprocessen kan man gå miste 

om viktiga aspekter, vilka skulle kunna bidra till en mer hållbar stad. För att skapa ett lyckat 

omställningsarbete bör kommunen visa invånarna att deras deltagande är prioriterat. 

Kommunen bör dock också vara tydlig med att medborgardeltagandet verkar som en 

konsultation och inte ett beslutsfattande enligt Conrad et al (2011), medborgarnas roll är snarare 

att bidra med konstruktiva åsikter.  

 

Alla informanter är eniga om att engagemanget i området har minskat på senare år. Idag är det 

främst den äldre generationen som engagerar sig, dock kommer dessa troligtvis inte hinna 

påverkas av framtida klimatrisker. Det framstår därför som viktigt att även engagera den yngre 

generationen i området. Informanterna anser att engagemanget måste öka, alla behöver 

engagera sig för att få till en förändring.  

 

“Ne, det är det som jag är lite rädd, alltså att folk ‘ah men jag har inte tid, och jag har så mycket’, jag 

har svårt att se vad kommunen skulle kunna göra för att få folk mer engagerade. För folk är så 

fokuserade på sitt eget […] Underlättar inte kommunen då kommer du ju absolut inte få några motioner 

så de måste ju underlätta, sen vet jag inte hur mycket det är, hur mycket det kommer bidra till att folk 
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verkligen går man ur huse och skickar in motioner eller vill ha förändringar. Men du kan ju inte tänka, 

ja att det kommer ju inte göra någon förändring - för då är det ju kört från början” – I6 

 

Informanterna gav olika förslag på hur invånare kan bli mer engagerade att lämna synpunkter 

till kommunen. De anser att kommunen behöver synas mer och vara bland folket, att de kan 

dela ut information om planerade projekt, samt hur man kan vara med och påverka i t.ex. 

brevlådor. Informanter i den andra fokusgruppen anser att kommunen även bör hålla möten i 

olika områden av staden för att ge alla invånare en möjlighet att delta. Många av informanterna 

lyfter att kommunen generellt sett måste bli bättre på att informera om aktuella projekt och att 

bjuda in invånare i planeringsprocessen. Detta tyder på att det finns bristande information från 

kommunen, vilket i dagsläget är ett hinder för ett lyckat medborgardeltagande. En informant i 

de individuella intervjuerna anser att kommunen kan erbjuda betalning för att locka invånare 

att lämna synpunkter. Andra åsikter som framkom i den första fokusgruppen var att kommunen 

bör sammanställa boendes åsikter och vilka förslag som de kommer fram till, samt att de hoppas 

att kommunen faktiskt använder sig av de åsikter som kommer in. Informanter i båda 

fokusgrupperna gav som exempel att kommunen kan presentera olika förslag som invånarna 

får tycka till om.  

 

Utifrån informanternas upplevelser och åsikter kan vi tolka det som att kommunen troligtvis 

inte har en effektiv strategi för att involvera medborgarna i planeringsprocessen. Detta kan bidra 

till att medborgardeltagandet inte når sin fulla potential och att kommunen på så sätt går miste 

om bidragande faktorer till en lyckad hållbar omställning. Enligt Lindenau och Böhler-

Baedeker (2014) är det viktigt att lyckas överkomma hinder för deltagande och de två viktigaste 

åtgärderna för att göra detta är att kommunen först och främst utvecklar en deltagandestrategi 

för att identifiera målet och tillvägagångssättet för medborgardeltagandet. Resultaten pekar på 

behovet att öka engagemanget hos invånarna, detta skulle t.ex. kunna göras genom att bjuda in 

invånarna tidigt i processen och ha en klar och tydlig kommunikation med dem om vad 

deltagandet kommer resultera i.  
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6. Avslutande diskussion 
Informanterna från Lagerlunda har en viss medvetenhet om klimatrisker, och då främst 

översvämningsrisken. Klimatrisker är  dock inte prioriterade, vilket framkom då informanterna 

kom att tänka på översvämningsrisken först efter vi lett in dem på ämnet samt att inga andra 

klimatrisker kom på tal under intervjuerna. Trafikrisken är den risk som informanterna anser 

vara mest problematisk i dagsläget, vilket kan bero på att det är en dagligt förekommande risk 

till skillnad från översvämningsrisken.  

 

Informanterna ser endast en begränsad nytta i att genomföra åtgärder för att hantera 

klimatrelaterade risker i dagsläget, vilket troligtvis beror på att översvämningsrisken inte är 

prioriterad. Kunskapsnivån kring klimatrisker skiljer sig mellan de tillfrågade informanterna. 

Detta är något som utgör ett hinder för en lyckad omställning till en hållbar stad. För att öka 

invånares villighet att genomföra klimatrelaterade åtgärder bör man, enligt van der Linden 

(2015), arbeta för att öka deras riskmedvetenhet och prioritet. Detta kan göras genom att sprida 

kunskap om klimatrelaterade risker och hur man kan minimera dessa. 

 

Vid en hållbar omställning prioriterar deltagarna i studien främst att området lämpar sig för 

barn, vilket beror på det stora antalet barnfamiljer i området. Andra prioriteringar som uppkom 

var möjlighet att ta sig runt på cykel, grönytor och minskad biltrafik. Dessa aspekter underlättar 

för en lyckad omställning eftersom att de kan kombineras för att både klimatanpassa området 

och minska utsläpp av växthusgas och därför är de viktiga att prioritera. För en lyckad 

omställning till en mer hållbar stad bör biltrafiken minska, vilket även är något som 

informanterna håller med om. Dock var de tillfrågade informanterna avigt inställda till att själva 

minska sitt bilkörande i området. För att lyckas minska biltrafiken i området tyder resultaten på 

att kommunen med fördel kan kombinera trafikrelaterade åtgärder med grönområden och 

säkerhetsaspekter för att på så sätt göra åtgärderna mer accepterade av invånarna.  

 

I dagsläget känner sig informanterna i Lagerlunda inte delaktiga i kommunens 

planeringsprocess. Det verkar dock finnas en vilja att kunna vara med och bidra med åsikter. 

Det tycks finnas en frustration bland informanterna eftersom att de upplever att de måste tjata 

på kommunen för att få gehör och att det inte blir tillräckligt väl informerade om 

framtidsplaneringen. Den bristande interaktionen mellan dessa aktörer utgör ett hinder för en 

lyckad omställning. Resultaten tyder på att kommunen bör utveckla en mer effektiv strategi för 

att öka medborgardeltagandet, samt bli bättre på att bjuda in invånare till planeringsprocessen 

för att överkomma detta hinder. Detta belyser slutsatser av Conrad et al (2011) som betonar 

vikten av ett medborgardeltagande i planeringsprocessen gällande miljöfrågor. 

 

I dagsläget tycks ingen av Burch et al (2014) faktorer för en lyckad omställning uppnås fullt ut 

eftersom att informanterna endast till viss del ser till längre tidsperioder, att kommunen delvis 

tycks använda sig av ett brett systemperspektiv, att informanterna har en låg prioritering av 

klimatrisker, samt är osäkra på ansvarsfördelningen för att hantera dessa och att Norrköpings 

kommun i dagsläget inte verkar ha en integrerad beslutsfattning. Detta är något som 

Norrköpings kommun bör uppmärksamma och arbeta med vid planeringen av en hållbar stad. 

En låg prioritering av klimatrisker och behovet av beteendeförändringar gällande bilåkande är 
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i studien ett återkommande hinder för en lyckad omställning. Analysen belyser behovet av att 

kommunen satsar på att sprida klimatrelaterad information för att öka invånarnas 

riskmedvetenhet, villighet att genomföra klimatrelaterade åtgärder samt förmågan att se 

miljöfrågan ur ett längre tidsperspektiv. 
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Bilaga 2. Intervjuguide enskilda intervjuer 
Börja med att förklara studiens syfte, tidsplan och genomförande. Är det okej att vi spelar in 

intervjun?  

 Berätta lite kort om dig själv, hur gammal är du, hur länge har du bott här osv?  

Prioriteringar 

 Varför valde du att flytta till Lagerlunda? (Åsikter kring området) 

 Vad är viktigt för dig i området? (Vad gör Lagerlunda till ett attraktivt område enligt 

dig?) 

o Tillgång till natur/parker (kulturella aspekter), bilvägar, trygghet, kontakt med 

grannar (social aspekt), miljötänk, kollektivtrafik? 

o Varför? 

 Finns det något som det skulle behövas mer av i området? Varför? 

 Är det något som du upplever som problematiskt med området idag? 

o Varför?    

 Vad tror du är viktigt att tänka på i en framtida utveckling av Lagerlunda? 

 Det planeras för om-/tillbyggnationer av Norrköping nära ert område (t.ex. Ostlänken, 

ny centralstation, bostäder i Butängen). Hur känner du för det? 

o Vad är viktigt i denna utbyggnation för att Lagerlunda skall bli så bra som 

möjligt att bo i? 

Risker/ klimat 

 Upplever du att det finns några risker i området? Vilka? (Negativa händelser, 

sannolikhet och konsekvenser/ fara, osäkerhet) 

o Hur tänker du kring att området lågt beläget? Har du upplevt problem vid kraftigt 

regn? 

 Vilka faror tror du kan uppkomma för området i framtiden? 

o Varför?  

 Enligt forskning kommer klimatet att förändras, hur tror du att detta kan påverka 

området/ dig som boende?  

o Är det något som du ser kan göras för att minska dessa risker? 

 Hur ser du på Lagerlunda som en hållbar stadsdel? 

o Hur skulle området kunna bli mer hållbart (t.ex. minska utsläpp av 

växthusgaser)? 

Ansvar 
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 Hur ser du på ansvaret gällande hanteringen av dessa klimatrelaterade risker? 

o Vilket ansvar anser du att kommunen har? 

o Vilket ansvar anser du att invånarna har? 

 Kan du tänka dig att vidta vissa åtgärder på din tomt för att minska klimatrelaterade 

risker? (ex. gräs på tak, grus istället asfalt, uppsamling av regnvatten) 

 Skulle du kunna tänka dig att vidta åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser? 

(t.ex. minska bilkörande/ställa bilen utanför området för att få plats med grönytor) 

o Hur mycket/ vilka åtgärder skulle du kunna tänka dig genomföra? 

Övrigt 

 Skulle du vilja ha större möjlighet att bidra med åsikter om hur Norrköping planeras 

och byggs? 

o Vad skulle göra att du blev mer aktiv i att lämna synpunkter på diverse planer 

för staden? 

o  Vilket sätt skulle du vilja lämna dessa synpunkter? 

o Vilken respons skulle du vilja få på inlämnade synpunkter? 

 Hur bör Norrköping göra för att skapa en konstruktiv dialog med medborgare kring 

planeringen av staden? 

 Är det något du vill tillägga i efterhand kring det vi har pratat om? 

 Är det okej om vi kontaktar dig om vi kommer på något mer vi vill fråga eller om 

något som är otydligt? 

Tacka så mycket för oss!  
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Bilaga 3. Intervjuguide fokusgruppsintervjuer 
2 fokusgrupper med boende från Lagerlunda. Den 4/4 och 5/4 2016, kl. 18-20 

Syfte 

Skapa en förståelse av invånares visioner kring en klimatmässigt hållbar stadsdel samt deras 

egna och andras roll i att minska utsläpp och hantera klimatrisker.  

Intro – Presentationsrunda (+varför är ni här?) och roller under mötet.  

Välkomna och tack! Idag har vi tänkt samla in er bild av hur Lagerlunda skulle kunna utvecklas 

till att bli en än mer attraktiv, hållbar och klimatsäker stadsdel i Norrköping. (ok att banda 

mötet?) 

Del 1. Generella frågor 

 Vad kännetecknar en långsiktigt attraktiv stadsdel? (Visa inspirationsbilder i arenan) 

o Vad gör Lagerlunda attraktivt/oattraktivt? 

 Vad kännetecknar en (miljömässigt) hållbar stadsdel? (Visa inspirationsbilder i 

arenan) 

o Hur ser ni på miljömässig hållbarhet i Lagerlunda? 

 Om jag säger klimatrelaterade risker, vad tänker ni på då? (Visa riskbilder i arenan) 

o Hur ser ni på klimatrelaterade risker för Lagerlunda? 

 Norrköpings kommun planerar för en del om/tillbyggnationer av områden runt 

Lagerlunda (t.ex. ostlänken, ny centralstation, bostäder i Butängen, Inre hamnen, etc.)  

o Vad finns det för risker/möjligheter med detta för Lagerlunda? 

Del 2. Övning Lagerlunda 

Ritövning i grupp om 2-3 pers. Grupperna ritar in på karta i Cityplanner... Varje grupp tar en 

färg var 

http://cityplanneronline.com/cityplanner/project/webgl/index.do?uid=LTQIpy1U  

 Vilka delar av Lagerlunda ser ni som mest problematiska/riskutsatta? 

(för klimateffekter, ombyggnationer i staden, hälsorisker/personskador, etc.) 

 Om ni skulle få möjligheten att planera om Lagerlunda, var skulle ni vilja göra 

förbättringar? 

(för att göra området mer attraktivt, klimatsäkert och miljömässigt hållbart, etc.) 

Fika  

Diskussion om övningens resultat  

 Hur har ni tänkt när ni har ritat ert framtida Lagerlunda? (Grupperna presenterar kort 

hur de har tänkt i sitt arbete – visar upp sina kartmarkeringar från Cityplanner) 

o Erik gör nerslag i Google Street View i belysta områden 

 Vad är era spontana reaktioner på de andra gruppernas bilder?  

o Håller ni med? 

 Vad ser ni för skillnader/likheter mellan gruppernas kartor? 

 Hur kan vi sammanfatta er samlade vision för hur ett hållbart område skall utformas? 

 Bör medborgare ha en tydlig röst i planeringen av staden/infrastruktur? 

http://cityplanneronline.com/cityplanner/project/webgl/index.do?uid=LTQIpy1U
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 Hur tycker ni att medborgare skall involveras i planeringen? 

o Hur upplever ni sådana deltagandeprocesser i Norrköping kommun? 

 Vad är bra? 

 Vad kan bli bättre? 

 Vad skulle göra att ni blev mer aktiva i att lämna synpunkter? 

o På vilket sätt skulle ni vilja kunna lämna synpunkter? 

o Vilken respons skulle du vilja få på inlämnade synpunkter? 

 Hur effektiva tror ni web-baserade system som Cityplanner (det ni testat) är för att 

samla in åsikter från medborgare kring stadsplanering? 

o Hur skulle sådana här lösningar kunna bli mer effektiva? 

Del 3. Avslutande diskussion om ansvar 

 Hur ser ni på kommunens respektive invånarnas roll i att praktiskt införliva visionen 

om ett hållbart, klimatsäkert och attraktivt Lagerlunda? 

 Vad skulle ni kunna tänka er att själva göra för att minska klimatrelaterade risker i 

området? (visa bilder på olika typer av ex. dagvattenlösningar i beslutsarenan) 

o Hindra vatten från att rinna ner i källare? 

 Upphöjning (mjuk asfaltskant/bulle) innan garagenedfart 

 Tak över källartrappa, garagenedfart 

 Igenfyllnad av garagenedfart/källartrapp 

 Genomsläppliga materialval (ex. grus) på uppfart istället för sten/asfalt 

o Uppsamlingskärl (tunna) vid stuprör 

o Nedgrävning av kassetter eller damm för att hålla kvar vatten på tomt vid 

skyfall? 

o Ställa bilen utanför området för att få plats med blå och gröna åtgärder för att 

minska översvämningsrisker? 

 Vad skulle ni kunna tänka er att själva göra för att minska utsläppen av växthusgaser? 

(visa bilder på olika typer av utsläppsminskande åtgärder i beslutsarenan) 

o Åka mindre bil? 

o Ej ha bil? 

o Ha solpaneler på hus/tomt? 

o Annat? 

 Vilka av ovanstående åtgärder skulle ha mest positiva bieffekter för området? (finare, 

roligare, högre fastighetsvärden, vackrare, etc.)? 

 Finns det andra åtgärder som ni tycker skall prioriteras i Lagerlunda? 

 Hur upplever ni att det har fungerat att ha dessa diskussioner här i beslutsarenan? 

o Hur ser ni på detta som en arena för att diskutera stadsplanering 

 

 


