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Tack 

Jag vill tacka intervjupersonerna som deltagit i studien för att de tog sig tid att dela med sig av 

värdefull kunskap. Ett särskilt tack riktas även till kurskamrater som har förgyllt min studietid, 

inte minst under uppsatsskrivandet!  

 

Sammanfattning 

Arbetets syfte är att utforska begreppen klimatanpassning, risk och resiliens i förhållande till 

havsnära stadsutvecklingsprojekt, samt hur planerare och andra kommunala tjänstemän 

förhåller sig till dessa. För att erhålla en förståelse om det, utfördes en fallstudie av 

Oceanhamnen i Helsingborg såväl som fem semi-strukturerade intervjuer med planerare och 

andra kommunala tjänstemän, som har på olika sätt varit en del av planeringsprocessen i 

Oceanhamnen. Den empiriska data analyserades genom appliceringen av ett teoretiskt ramverk 

som utgjordes av relevanta koncept och begrepp. Resultaten visar att även om det finns 

kännedom och förståelse för de negativa konsekvenserna av klimatförändringar som stigande 

havsnivåer och extremväder, så hindrar det inte fortsatt exploatering i havsnära lägen. Riskerna 

vägs mot fördelarna med havsnära exploatering, nämligen de intäkter som genereras och att 

det möjliggör för invånare att bo och vistas nära havet. Klimatanpassning ses som en av många 

aspekter att balansera under planeringsprocessen. På grund av den havsnära markens 

ekonomiska värde och planeringsprocessens politiska natur, påverkas områdets 

stadsutveckling och klimatanpassning starkt av ekonomiska och politiska krafter. Genom 

intervjuerna identifierades två strategier för ökad resiliens. Den ena handlar om att skydda 

bebyggelse mot ett förändrat klimat genom stegvisa anpassningsåtgärder som möjliggör för 

fortsatt exploatering i havsnära lägen. Den andra handlar om att förändra förhållningssättet till 

klimatanpassning i kommunen genom att omstrukturera användningen av havsnära mark. 

Slutligen pekar arbetet på vikten av ett systemtänkande inom klimatanpassning för ökad 

resiliens i Oceanhamnen. Det innebär att klimatanpassning ska utgå från Oceanhamnen som 

en helhet, men att även se Oceanhamnen som en mindre del av en större helhet. 

Systemtänkande innebär även att komma till insikten att våra mänskliga system och planetens 

ekosystem ingår i ett enda social-ekologiskt system. Genom att respektera naturens egenvärde 

och inkorporera det i våra planeringsprocesser, kan vi börja arbeta med istället för emot naturen.  

 

Nyckelord: Klimatanpassning, havsnivåhöjningar, risk, resiliens, kommunala tjänstemän, 

planerare, kustkommuner, havsnära stadsutveckling, systemtänkande 
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Abstract 

The aim of this paper is to gain an understanding of the concepts of climate adaptation, risk 

and resilience in relation to coastal and waterfront development, as well as how planners and 

other municipal officials approach these matters.  To gain an understanding of this, a case study 

was conducted on the new waterfront development called Oceanhamnen in Helsingborg. 

Furthermore, five semi-structured interviews with various municipal officials were conducted, 

who have all been a part of the planning process of Oceanhamnen. The empirical data was 

analysed by applying a theoretical framework with relevant theories and concepts. The results 

show that even though there is an awareness in the municipality regarding the negative impacts 

of climate change such as sea level rise and extreme weather, this does not hinder continued 

waterfront development. Instead, these threats are weighed against the advantages of coastal 

development, such as generating considerable monetary revenue and enabling citizens to live 

and reside close to the sea. Climate adaptation is seen as one of many aspects to consider during 

a planning process. There are great economic interests and political ambition that strongly 

influence how the waterfront is being developed as well as how the area is being adapted to 

climate change. Through the interviews, two different strategies for applying resilience in 

Oceanhamnen were identified. The first aims to build resilience through incremental adaptation 

and implementing protective measures that enables continued waterfront development. The 

other aims to transform the way climate adaptation is considered in the municipality by 

rethinking how coastal areas are used. Finally, the importance of systems-thinking in climate 

adaptation was considered in order to increase resilience in Oceanhamnen. This entails seeing 

Oceanhamnen as a single entity when implementing adaptive measures, as well as seeing 

Oceanhamnen as a part of a larger system. Systems-thinking also means recognizing that our 

society and all ecosystems are a part of a broader social-ecological system. By respecting 

nature’s intrinsic value and incorporating it into the urban planning process, it enables us to 

work with instead of against nature.  

 

Keywords: Climate adaptation, sea level rise, risk, resilience, municipal officials, planners, 

coastal municipalities, coastal and waterfront development, systems-thinking 
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Förkortningar 
 
DP – Detaljplan 

H+ - Ett stadsförnyelseprojekt i Helsingborg 

IPCC – The International Panel on Climate Change, Förenta nationernas klimatpanel 

MB – Miljöbalken 

PBL – Plan- och bygglagen 

RCP – Representative Concentration Pathways, IPCC:s scenarier över hur växthuseffekten 

kommer att förstärkas fram till år 2100 

RH2000 – Sveriges nationella höjdsystem 

ÄÖP H+ (tidigare FÖP H+) – Ändrad översiktsplan (fördjupad översiktsplan) för de södra 

delarna av Helsingborgs centralort 

ÖP – Översiktsplan 
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1. Introduktion 

Klimatförändringar räknas enligt många till ett av framtidens absolut största hot (Rockström, 

et al., 2009; IPCC, 2014a; United Nations, 2019; Delta Programme Comission, 2020). Global 

uppvärmning, smältande isar och globalt stigande havsnivåer är enbart några av de faror vi står 

inför, där fortsatta mänskliga utsläpp av växthusgaser och självförstärkningscykler förvärrar 

situationen (IPCC, 2014a). Stigande havsnivåer och extremväder som stormar och häftiga 

skyfall som konsekvens av global uppvärmning har redan idag satt sina spår i kustsamhällen 

världen över och kommer att fortsätta göra det under oberäknelig tid framöver (IPCC, 2014b). 

Detta gäller inte minst i Sverige, där ett varmare klimat kommer att innebära fler skyfall och 

kraftiga regn. Detta, i kombination med att landhöjningen är mycket mindre i södra än i norra 

Sverige, skapar stora hot för översvämning i landets sydliga kustkommuner (SMHI, 2020c; 

SMHI, 2021a). En sådan kommun är Helsingborg, beläget på Skånes västra kust och länets 

näst största kommun sett till befolkning. Med sin långa kuststräcka har kommunens invånare 

nära till havet, vilket är något kommunens planerare måste förhålla sig till i sitt arbete. Centralt 

i Helsingborgs hamn växer det nu fram en ny stadsdel som kallas Oceanhamnen. Då 

bebyggelsen där ligger i ett utsatt läge så nära havet, har en förutsättning för exploatering varit 

att klimatanpassa området. För att säkra en resilient stadsutveckling inför framtidens klimathot, 

krävs det att riskerna med havsnära bebyggelse beaktas i samhällsplaneringen.  

 

Enligt Plan- och bygglagen finns det krav på att klimataspekter ska tas hänsyn till under 

kommunal planläggning (SFS 2010:900). Samhällsplanerare har således en skyldighet att ta 

klimatförändringar i beaktning i sitt arbete. Trots att klimatförändringar är en viktig aspekt i 

planeringsarbetet upplever många planerare och andra kommunala tjänstemän att det är enbart 

en av många aspekter att beakta och balansera under planeringsprocessen. Det är av den 

anledningen det är intressant att studera vilka andra faktorer som spelar in under arbete med 

klimatfrågor samt hur planerare och andra kommunala tjänstemän förhåller sig till 

klimatanpassning. 

 

Det blir mer och mer uppenbart att det inte räcker att enbart minska utsläpp av växthusgaser 

och försöka mildra klimatförändringarna, det krävs även att vi parallellt skyddar samhället för 

den skada som redan är skedd och de förändringar vi kommer se i framtiden (IPCC, 2014a). 

Med kunskapen om ett förändrat klimat och stigande havsnivåer innebär det en viss risk att 

exploatera mark i havsnära lägen, särskilt om det rör sig om bostadsbebyggelse. Att risken 
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ständigt ökar ju mer klimatet förändras innebär att om mark i havsnära lägen överhuvudtaget 

ska exploateras krävs det att skapa en robust och resilient stadsutveckling. Ett resilient samhälle 

syftar till dess motståndskraftighet inför klimatförändringar. Det innebär att samhället är 

förberett inför, kan stå emot och har möjlighet att återhämta sig efter stora förändringar, 

katastrofer eller kriser. Resiliens är ett relativt nytt begrepp inom stadsplanering vilket gör det 

till ett väldigt intressant ämne att utforska.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Arbetets syfte är att studera begreppen klimatanpassning, risk och resiliens i förhållande till ett 

havsnära stadsutvecklingsprojekt, samt hur planerare och andra kommunala tjänstemän 

förhåller sig till dessa. Med hjälp av djupgående intervjuer kommer försök göras till att 

identifiera vilka faktorer och krafter som påverkar planeringen av bebyggelse i havsnära lägen. 

För att undersöka dessa ämnen har följande forskningsfrågor formulerats: 

 

❖ Hur förhåller sig planerare och andra tjänstemän inom den kommunala sektorn till 

klimatanpassning, risk och resiliens under planeringen av ett havsnära 

stadsutvecklingsprojekt? 

❖ Varför väljer Helsingborg att exploatera mark i havsnära lägen? 

  

I syfte att besvara dessa frågor har en fallstudie över Oceanhamnen i Helsingborg utförts. 

Genom att analysera insamlat material kan slutsatser dras om klimatanpassning och 

riskhantering i Oceanhamnen. Resultaten kommer sedan kunna generaliseras på andra 

sydsvenska kustkommuner med liknande förutsättningar, med pågående eller planerade 

havsnära stadsutvecklingsprojekt.  

 

1.2 Disposition 

Syftet med arbetets första del, som innefattas av kapitlen introduktion, tidigare forskning och 

bakgrund, är att ge läsaren en introduktion till studieämnet. Här presenteras studiens teman och 

problemformulering följt av arbetets syfte och frågeställningar, för att därefter sätta arbetet i 

en bredare kontext och tillhandahålla läsaren med relevant information inför läsningen. I 

arbetets andra del, som består av metod, fallet Oceanhamnen, analys och diskussion, 

presenteras de metoder som användes för att samla in den empiriska data som sedan låg till 
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grund för analysen och diskussionen. Arbetet avslutas med en slutsats och förslag till vidare 

forskning.  
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2. Tidigare forskning 

Denna sektion ger en överblick över tidigare forskning, både svensk och utländsk, kring de 

ämnen denna studie behandlar. Detta görs i syfte att förankra studiens frågeställningar i det 

befintliga forskningsläget och redogöra för befintligt material inom ämnesområdet. Sektionen 

presenterar tidigare forskning inom ämnena klimatanpassning samt urban riskhantering och 

resiliens.  

 

2.1 Lokal klimatanpassning 

Att tackla konsekvenserna av klimatförändringar handlade länge om internationella och 

nationella försök att minska utsläpp av växthusgaser (e. mitigation), men har på senaste tid 

kommit att handla allt mer om lokala förhållanden och lokala åtgärder (Baker et al., 2012). Till 

att börja med lades resurser mest på minskning av utsläpp för att försöka minska 

mänsklighetens påverkan på klimatet, men så småningom blev det allt tydligare att det även 

krävs klimatanpassning för den skada som redan är skedd. Forskning har pekat på svårigheter 

för lokala myndigheter att anpassa sig till klimatförändringar. Några stora barriärer som har 

pekats ut är bristen på resurser, både ekonomiska, tidsmässiga och mänskliga, bristen på 

politisk vilja och ambition samt bristfällig information och kunskap om ämnet (ibid.). 

Svårigheter kan uppstå på grund av överlappning av kompetens på lokal nivå samt mellan lokal 

och regional eller nationell nivå, vilket bidrar till oklarheter i frågan om ansvar (Simonet & 

Leseur, 2019). Då klimatanpassningsåtgärder innebär stora investeringar är lokala myndigheter 

ofta beroende av nationella myndigheters ekonomiska stöd, vilket väcker frågan om till vilken 

grad klimatanpassning kan hanteras endast på lokal nivå (Storbjörk, 2006). 

 

2.2 Klimatanpassning i svenska kustkommuner 

I Sverige har kommunerna ett stort ansvar för klimatanpassningsarbetet (Boverket, 2020). 

Svensk forskning har i stor utsträckning analyserat det som kan benämnas möjligheter och 

hinder inom klimatanpassning. Exempelvis visar en fallstudie av Storbjörk & Hjerpe (2013) 

om exploatering i havsnära lägen i Norrköping olika ambitioner och förhållningssätt till 

klimatanpassning i planeringsprocessen av nyexploatering vid havet. Där påvisar de hur 

förhållandet till klimatanpassning vid nyexploatering har mindre att göra med en uppfattad 

klimatrisk och mer att göra med områdets ekonomiska och politiska värde. Planerare och 

politiker brottas med att å ena sidan vilja säkra områden mot framtida klimathot, och å andra 
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sidan utveckla områden som marknaden ser som attraktiva och värdefulla (Storbjörk & Hjerpe, 

2013). En studie av Storbjörk och Uggla (2014) pekar på hur kustkommuner hanterar hotet 

från ett stigande hav genom implementeringen av strategiska riktlinjer, men hotet bidrar inte 

till att hindra fortsatt exploatering i havsnära lägen. Studien visar tydligt på det faktum att för 

planerare är klimatförändringar bara ännu ett intresse att balansera mot alla andra, exempelvis 

kapital, politik och att locka företag och skattepengar till kommunen (Storbjörk & Uggla, 

2014).  

 

2.3 Planerarnas och politikens roll inom klimatanpassningsarbetet  

Samhällsplanering handlar om att strategiskt bedöma hur en stad ska utvecklas och hur ett 

område ska användas (Bush & Doyon, 2019). Eftersom att allt inte kan göras samtidigt och det 

i princip alltid uppstår intressekonflikter, handlar planering om att väga olika intressen mot 

varandra. Planerare måste prioritera mellan olika åtgärder och strategier för att på bästa sätt 

säkra en rättvis, hållbar och välfungerande stad (ibid.). Med tanke på klimatfrågans bredd och 

komplexitet som spänner över flera sakområden så är det inte förvånansvärt att den ställer nya 

krav på planerare. Enligt Uggla och Storbjörk (2012) har förändringen av lagstiftning kring 

hantering av klimatanpassning i den fysiska miljön samt ökad uppmärksamhet kring 

konsekvenserna av klimatförändringar utvidgat planerarens roll de senaste åren. Då det är 

bland annat planerarens roll att förbereda underlag till politikerna, tilläggs en ny dimension till 

deras ofta samhällsvetenskapligt baserade arbete, nämligen att förmedla naturvetenskapligt 

baserad kunskap. Planerarna är ofta beroende av externa exploatörer som i sin tur 

tillhandahåller underlag till dem. De kan således liknas vid ”…utredare som ska väga samman 

olika perspektiv, och samtidigt fungera som kunskapsmäklare gentemot politiken, markägare 

och exploatörer.” (Uggla & Storbjörk, 2012:87).  

 

Då kommuner är politiskt styrda organisationer, är klimatanpassningsarbete beroende av 

politisk koncensus (Sveriges Kommuner och Regioner, 2021). Storbjörk (2007) understryker 

politikens betydelse för klimatanpassning och påpekar att det kan vara svårt att få igenom stora 

klimatanpassningsprojekt, då det kan vara politiskt impopulärt att investera höga summor 

skattepengar i klimatanpassningsåtgärder som syftar till att skydda kommunen mot händelser 

som möjligen inträffar i framtiden. Ett undantag är ifall det nyligen skett en översvämning eller 

andra extrema väderrelaterade händelser. Då kan skyddsåtgärder istället vara efterfrågade och 

få hög prioritet (Storbjörk, 2007; Uggla & Storbjörk, 2012). Detta pekar på att en extrem 
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väderrelaterad händelse har makten att påverka hur politiker, planerare och andra som arbetar 

med den byggda miljön förhåller sig till klimatanpassning.  

 

 

2.4 Urban riskhantering  

Forskning kring urban riskhantering visar på liknande hinder och barriärer som uppstår vid 

lokal klimatanpassning - att det är ännu en aspekt att balansera bland många andra, att det är 

oklart vems ansvaret är och att det inte finns ett tillräckligt tydligt nationellt ramverk för att 

styra det (Storbjörk, 2007; Fünfgeld, 2010). Storbjörk (2007) har även i sin forskning lyft 

kommuners förhållande till risken kring nyexploatering i havsnära lägen. Är kommunen redo 

att ta risken för översvämning exempelvis vart tionde år eller vore det lämpligare och mer 

samhällsekonomiskt försvarbart att istället bygga någon annanstans? Men som Storbjörk och 

Uggla (2014) visar på i en fallstudie över tio svenska kustnära kommuner är planerad reträtt 

från riskfyllda områden inte en accepterad strategi.  

 

I en fallstudie över riskhantering i översvämningsdrabbade områden i Tjeckien utforskar Bera 

och Daněk (2020) invånares uppfattning om och upplevelser av risk i samband med 

översvämningar. Där redogör de för hur den tjeckiska staten tidigare förlitade sig på fysiska 

åtgärder som vallar eller murar som strategi för hantering av översvämningar. Detta skickade 

signaler om att invånare ska lita på myndigheters förmåga att skydda dem och lita på att fysiska 

strukturer är tillräckligt robusta för att förhindra översvämningar. Det går däremot inte att 

uppnå ”zero-risk”, och det är därför viktigt för invånare att ha en förståelse för risk och 

riskhantering. Efter att en översvämning i Tjeckien år 1997 skördade 50 liv blev det tydligt att 

det inte enbart räcker med tekniska och fysiska lösningar för att hantera katastrofer som 

översvämningar. Som en konsekvens implementerade Tjeckien en ny strategi för hantering av 

översvämningar som ämnar kombinera strukturella, fysiska och tekniska åtgärder med åtgärder 

som fokuserar på individuellt ansvar (Bera & Daněk, 2020).  

 

2.5 Resiliens i en urban kontext 

Läran om urban resiliens är ett växande fält inom akademin idag, men har även använts som 

konkret strategi och tillämpas allt mer i praktiken. I en studie av Wardekker et al. (2010) 

applicerades en resiliensorienterad approach på Rotterdam i Nederländerna, en stad som är 

sårbar mot många framtida konsekvenser av klimatförändringar, däribland höjda havsnivåer. 

Deras forskning utgår från antagandet om att ett resilient system ska kunna hantera skadlig 
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inverkan även om dess omfattning eller tidpunkt är okänd (Wardekker et al., 2010). Studien 

identifierade flertalet resiliensbyggande åtgärder. Bland dessa var konstruktionen av 

multifunktionella byggnader och ytor, där man exempelvis möjliggör för verksamheter att 

flyttas mellan byggnader i krislägen eller att fotbollsplaner utformas så att de vid extrema 

skyfall används som översvämningsytor. En annan åtgärd var att öka stadens så kallade 

översvämningsbuffert genom att förse lågt liggande områden som parker, torg och 

bottenvåningar med mindre viktig verksamhet medan samhällsviktig verksamhet flyttas till 

högre höjder. Försök gjordes även till att öka flexibiliteten i olika planeringsprocesser, i 

infrastrukturbyggande och i översvämningsåtgärder, för på så vis lättare kunna ställa om i 

samband med kriser och katastrofer (ibid.).  

 

I en fallstudie över två kuststäder i Australien utforskar Torabi et al. (2017) faktorer och 

aspekter som påverkar urban resiliens. De viktigast var aktörer (exempelvis invånare, politiker 

och planerare), myndigheters agerande (exempelvis implementering av policy, investeringar 

och riskhantering) och strukturer (exempelvis infrastruktur, den byggda miljön och 

grönområden). Studien visade på den problematik som uppstår då det inte finns adekvat 

förståelse för risk och riskhantering samtidigt som invånare önskar bosätta sig i havsnära lägen 

vilket leder till ett ökat tryck att exploatera på låglänt mark vid havet (Torabi et al., 2017).  

 

Bush och Doyon (2019) ser många fördelar med att applicera natur- och ekosystembaserade 

lösningar för att öka urban resiliens. Då konventionella, tekniska lösningar ofta innebär stora 

kostnader och en brist på flexibilitet, kan naturbaserade lösningar ses som ett kostnadseffektivt, 

flexibelt och mångfunktionellt alternativ. Naturbaserade lösningar som att exempelvis öka 

grönytor i staden har flertalet olika funktioner, som att bidra med rekreativa värden, hantera 

dagvatten och skydda invånare från värmeböljor (Boverket, 2010). Som exempel på natur- och 

ekosystembaserade lösningar som respons mot stigande havsnivåer kan nämnas strandfodring, 

att främja strandvegetation, plantering av ålgräs längs kustlinjen, anläggning av kustnära 

våtmarker och etablering av naturliga rev längs kusten (LIFE Coast Adapt, 2020). Vidare ser 

Bush och Doyon samhällsplanerares samordnande roll av yttersta vikt för ökad urban resiliens. 

Däremot kan planerare inte skapa urban resiliens i ett vakum, utan de måste samarbeta med 

andra aktörer inom kommunen eller staden, samt med företag, forskare och invånare för att 

skapa en mer integrerad, multidisciplinär och inkluderande resiliensfokuserad planering. 

Slutligen påpekar de att urban planering idag ofta är ytters antropocentrisk. För att på ett lyckat 

sätt implementera naturbaserade lösningar för ökad urban resiliens krävs det en förståelse för 
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naturens egenvärde och att den i större omfattning integreras med annan samhällsplanering 

(Bush & Doyon, 2019).  
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3. Bakgrund 

Denna sektion presenterar relevant information om de ämnen, begrepp och koncept som 

arbetet behandlar, i syfte att sätta studien i en bredare kontext. Sektionen inleds med 

information om det förändrade klimatet och dess konsekvenser följt av en introduktion till 

klimatanpassning och relevant lagstiftning. 

 

3.1 Ett klimat i förändring och stigande havsnivåer 

Sedan 50-talet har vårt klimat förändrats på ett sätt och i en takt som inte går att likna vid någon 

annan tidsperiod de senaste tusen åren (IPCC, 2014a). Rekordhöga halter av växthusgaser i 

atmosfären har lett till bland annat global uppvärmning och stigande havsnivåer (Miller & 

Spoolman, 2015:507, 511, 516). Förenta nationernas klimatpanel (e. Intergovernmental Panel 

on Climate Change, hädanefter refererat till som IPCC) publicerar sammanställande rapporter 

av forskningsläget rörande antropogena klimatförändringar. I deras rapporter fastställs det att 

den globala uppvärmning vi bevittnar i dag är till största delen orsakad av antropogen, det vill 

säga mänsklig, verksamhet (IPCC, 2014a). Den globala uppvärmningen leder till att den 

globala havsnivån stiger med accelererande hastighet (Bamber et al., 2019; SMHI, 2021b; 

IPCC, 2019). Havet stiger som konsekvens av vattnets termiska expansion vid ökade 

temperaturer samt av att färskvatten tillförs haven då glaciärer och inlandsisar smälter (IPCC, 

2019; SMHI, 2020a). IPCC räknar med att havsnivån kan komma att stiga med mellan 29–110 

cm till året 2100, beroende på den klimatpolitik som bedrivs framöver. Däremot menar vissa 

forskare som exempelvis Bamber et al. (2019) att IPCC:s modeller är begränsade, och att vid 

väldigt höga temperaturer i framtiden, om utsläpp fortsätter som idag, skulle havet kunna stiga 

med upp till 2 meter fram till århundradets slut. För ökad robusthet borde planering enligt dem 

utgå från sådana extrema scenarion. Den holländska Deltakommitén räknar med en 

havsnivåstigning på 1 meter fram till år 2100 och Hollands kustplanering utgår idag från den 

nivån (Delta Programme Comission, 2020). Både IPCC och Deltakommitén påpekar att efter 

2100 kommer havsnivån fortsätta stiga under flera århundraden, oavsett hur hård klimatpolitik 

som bedrivs framöver (IPCC, 2019; Delta Programme Comission, 2020). Havsnivåstigningen 

kommer inte att se likadan ut runt om i världen på grund av regionala skillnader i topografi på 

land och i hav samt faktorer som lufttemperatur, strömmar och vind (Miller & Spoolman, 

2015:521). 
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Förutom globalt stigande havsnivåer bidrar en global uppvärmning till extrema väderhändelser 

som häftiga skyfall och stormar, vilket i kombination med stigande havsnivåer hotar 

kustsamhällen runt om i världen (IPCC, 2019; Miller & Spoolman, 2015:522). Ju högre 

medelvattenståndet är, desto mindre extrema väderhändelser krävs för att höja havsnivån 

temporärt, något som kommer att bidra till att öka förekomsten och omfattningen av 

översvämningar i framtiden (SMHI, 2020a).  

 

3.2 Klimatanpassning 

Med informationen om stigande havsnivåer och extremväder blir det tydligt att det inte räcker 

att enbart försöka minska utsläpp av växthusgaser, utan krävs det även att vi parallellt 

förbereder samhället inför framtida konsekvenser av ett förändrat klimat (IPCC, 2014b; Miller 

& Spoolman, 2015:536). Detta görs genom klimatanpassning, som innebär att samhället 

anpassas till upplevda eller förväntade klimatförändringar, för att undvika eller minska 

klimatförändringarnas konsekvenser (IPCC, 2014b). För just konsekvenserna av stigande 

havsnivåer finns det olika sorters klimatanpassningsåtgärder att implementera. Dessa kan delas 

in i hårda och mjuka åtgärder. Hårda åtgärder utgörs av exempelvis skyddsvallar, vågbrytare 

och portar, medan mjuka åtgärder ämnar arbeta mer med naturen och kan innebära att till 

exempel förstärka kustvegetation och således använda kusten som naturlig barriär (IPCC, 

2014b:387). På flera håll i Skåne implementeras nu naturbaserade lösningar som ämnar skydda 

kusterna från sand- och vinderosion samt översvämningar (LIFE Coast Adapt, 2020).  

 

Det finns även övergripande strategier för klimatanpassning. IPCC (2014b) har identifierat tre 

strategier de benämner protect, accommodate och retreat. Protect handlar om att skydda 

människor, byggnader och infrastruktur genom hårda och mjuka skyddsåtgärder. 

Accommodate handlar om att anpassa människors livsstil samt byggnader och infrastruktur för 

att kunna klara översvämningar genom att exempelvis höja upp marknivåer, bygga hus på 

pelare och göra förändringar i markanvändning. Retreat handlar om att flytta bebyggelse från 

kusterna eller undvika att bygga där (IPCC, 2014b:387).  
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3.2.1 Riktlinjer kring klimatanpassning 

 

3.2.1.1 Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB) 

Plan- och bygglagens syfte är att reglera planläggning av mark och vatten samt reglera 

byggande (SFS 2010:900). PBL ska ligga till grund för kommuners lämplighetsprövning, det 

vill säga att mark- och vattenområden ska användas för de ändamål som områdena är mest 

lämpade för. PBL har stor betydelse för samhällsplanering för ett förändrat klimat då den anger 

att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpliga utifrån människors hälsa och säkerhet 

samt att planläggning ska ta hänsyn till miljö- och klimataspekter. Skulle planläggning mot 

förmodan ske på områden där risker för störningar kan identifieras kan kommuner anlägga 

skyddsåtgärder mot exempelvis översvämningar (ibid.).  

 

Miljöbalken (MB) används tillsammans med PBL och styr hur områden med värdefulla 

naturmiljöer, vattenområden eller andra områden med höga naturvärden nyttjas (Nationellt 

kunskapscentrum för klimatanpassning, 2021). Den styr även hur klimatanpassningsåtgärder 

får utföras och implementeras. MB innehåller regler om när viss verksamhet och vissa åtgärder 

ska prövas av relevant myndighet, exempelvis om en klimatanpassningsåtgärd implementeras 

i ett vattenområde (ibid.).  

 

3.2.1.2 Kommunalt ansvar 

På grund av det kommunala planmonopolet har kommunerna ansvar för den fysiska 

planeringen, och således också för arbetet med klimatanpassning (Nyström & Tonell, 2012; 

SMHI, 2020). Kommuners översiktsplaner ska ta ställning till långsiktiga och strategiska 

frågor som handlar om mark- och vattenanvändning samt frågor som rör den byggda miljön 

(Nyström & Tonell, 2012). Den kan användas för att peka ut lämpliga och mindre lämpliga 

områden för bebyggelse och annan verksamhet med hänsyn till konsekvenser av 

klimatförändringar. Där ska även pekas ut de risker som finns i kommunen för översvämning, 

erosion, ras och skred som är klimatrelaterade. Kommunen ska visa på hur den ämnar arbeta 

för att minska eller undvika konsekvenserna av detta för den byggda miljön (SFS 2010:900). 

Kommunen kan genom detaljplaner och bygglov fastställa bestämmelser om 

klimatanpassningsåtgärder som blir juridiskt bindande (Boverket, 2020). I detaljplanen får 

kommunen exempelvis kräva marklov för åtgärder som riskerar att försämra markens 

genomsläpplighet, bland annat i syfte att inte försämra dagvattenhantering. Då enskilda 
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personer söker bygglov kan kommunen kräva att de utför ändringar eller åtgärder på 

byggnaden eller det som bygglovet avser, i syfte att anpassa det till konsekvenser av 

klimatförändringar. Kommunernas risk- och sårbarhetsanalys är ett värdefullt dokument för 

kommunen att lyfta och förhålla sig till olika risker, exempelvis extrema väderhändelser 

(SMHI, 2020d).  
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4. Teoretiskt ramverk 

Denna sektion presenterar det teoretiska ramverk som studien utgår från. Det teoretiska 

ramverket ska visa i vilket sammanhang studiens resultat och analyser ska förstås. De begrepp 

och koncept som presenteras nedan utgör en begreppsram, som sedan appliceras på den empiri 

som samlas in. Sektionen inleds med att presentera konceptet safety vs. scenery, för att sedan 

redogöra för begreppen risk och resiliens. 

 

4.1 Safety vs. scenery 

Bostäder med närhet till havet har en av många uppskattad kvalitet. På grund av 

konsekvenserna av ett förändrat klimat är dock nyexploatering i havsnära lägen inte helt 

oproblematiskt, med tanke på riskerna kopplade till höjda havsnivåer, extremväder och 

översvämningar. Men på grund av planeringsprocessens komplexa och mångfacetterade natur, 

en process som dessutom är politiskt präglad, blir klimatanpassning enbart ett av många 

intressen och aspekter som måste balanseras under planeringsarbetet (Storbjörk & Hjerpe, 

2013). Planerare intar en samordnade roll och ansvarar för att balansera politiska och 

ekonomiska ambitioner med att skapa estetiskt tilltalande och fungerande stadsmiljöer och 

samtidigt förhålla sig till aspekter som ett förändrat klimat (Uggla & Storbjörk, 2012). Detta 

ger upphov till det Storbjörk (2007) kallar för dilemmat om safety vs. scenery, eller säkerhet 

kontra estetiska kvaliteter i form av bland annat en fin utsikt. Vikten av att lokalisera ny 

bebyggelse med hänsyn till risken för översvämning och erosion vägs mot den politiska viljan 

att utveckla ny bebyggelse i havsnära lägen. Den politiska ambitionen handlar om att skapa 

attraktiva lägen för bostäder, service och handel samt estetiskt tilltalande kvaliteter och 

rekreationsvärden vilket kan locka nya invånare och skattepengar (Storbjörk, 2007; Uggla & 

Storbjörk, 2012). Samtidigt går detta emot behovet av att lokalisera ny bebyggelse till säkra 

områden med hänsyn till risken för översvämning och erosion, då havsnära lägen kan öka 

kommunens sårbarhet till framtida klimatförändringar och skapar möjligen ännu större behov 

för framtida riskhantering (Storbjörk, 2007). Klimatanpassningsåtgärder, menade att skydda, 

kan upplevas som barriärer i den byggda miljön och minska invånares kontakt med vatten. 

Åtgärder med syfte att klimatanpassa ett område kan således bli en fråga om att skydda 

människor, fastigheter och infrastruktur kontra att skapa en trivsam och estetiskt tilltalande 

närmiljö (ibid.).  
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4.2 Risk 

Risk är ett komplext begrepp med olika användningsområden och flertalet olika definitioner. I 

denna studie utgår jag från Totalförsvarets forskningsinstituts definition av riskbegreppet, 

nämligen att risk är “en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och 

de (negativa) konsekvenser händelsen i fråga kan leda till.” (Totalförsvarets forskningsinstitut, 

2011:10). Då studien avser risker i samband med ett förändrat klimat kan även Wamslers 

(2014:19) definition av katastrofrisk nämnas. Hon menar att katastrofrisk utgörs av samspelet 

mellan naturolyckor och sårbarhet. Naturhändelser som översvämningar och stormar är inte 

nödvändigtvis en katastrof, beroende på hur sårbart det ekologiska eller sociala system som 

påverkas är.  

 

Alla kommuner ska göra risk- och sårbarhetsanalyser för att identifiera vilka risker som 

behöver beaktas i den fysiska planeringen (Boverket, 2020). Det finns däremot risker och 

extrema händelser som inte går att räkna på då vi inte vet om att de existerar. Dessa extrema 

händelser kallas för ”svarta svanar” (Taleb, 2007). För bättre riskhantering måste vi vara 

medvetna om den kunskap, de händelser och de fenomen vi inte vet existerar. Människor har 

en tendens att basera sin kunskap på det de redan erfarit, istället för att öppna sina sinnen för 

oförutsägbara händelser (ibid.:40, 83). Européer var säkra på att alla svanar var vita tills de såg 

svarta svanar i Australien, på samma vis finns det extrema händelser eller fenomen som vi inte 

vet om är möjliga än (ibid.: xvii, 272). En del av riskhantering handlar därför om att inte 

förutsätta att framtiden kommer att utvecklas på ett visst sätt enbart baserat på tidigare 

händelser, och att kunna förhålla sig till extremhändelser som inte går att förutse.  

 

4.2.1 Risk i en urban kontext 

Wamsler (2014:3–5) menar att risk håller på att bli ett allt mer urbant problem på en global 

skala, då olika komplexa processer, förhållanden och system gör städer oerhört sårbara inför 

konsekvenser av klimatförändringar. Förutom att vara sårbara inför klimatförändringar kan 

städer också skapa klimatrelaterade olyckor, både direkt och indirekt. På så vis kan 

stadsplanering både förebygga risker, men också förstärka dem (ibid.:5). Planerare, politiker 

och andra involverade i stadsplanering har en tendens att tala om risk utifrån tekniska och 

fysiska lösningar. På så vis angriper de enbart en del av frågan, samtidigt som de undviker 

problemets kärna. Trots att myndigheter ska med sin stadsplanering- och utveckling arbeta för 

att öka säkerhet i städer, kan deras planering i stället öka dess sårbarhet (ibid.:8). Åtgärder och 
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strategier som implementeras i städer för att minimera risker löser inte alltid det överordnade 

problemet kring sårbarhet. Som exempel kan nämnas skyddsvallar som uppförs som respons 

mot stigande havsnivåer för att skydda ny bebyggelse i ett havsnära läge. Detta minimerar 

riskerna för att området översvämmas, men bidrar inte till att minska områdets sårbarhet som 

ju skapas av det faktum att byggnaderna är belägna så nära havet till att börja med (Storbjörk, 

2007).   

 

Genom stadsplanering kan således myndigheter skapa så kallade tillverkade risker (e. 

manufactured risks), som samhället sedan måste förhålla sig till och skydda sig ifrån (Beck, 

1998:29; 2009). Utifrån Becks idé om risksamhället kan lokalisering av bebyggelse i sårbara 

och utsatta områden tolkas som att myndigheter tar avstånd från eller bagatelliserar riskerna 

som de själva skapar. Sedan uppmanas invånare att förlita sig på myndigheters kapacitet att 

hantera dessa risker (Beck, 1998:63–65, 68–77; Beck i Mulligan, 2018:106, 110). Urban 

riskhantering skulle gynnas av en ökad transparens och förbättrad kommunikation mellan 

myndigheter och invånare kring risker (Fünfgeld, 2010). Detta skulle kunna möjliggöras 

genom samarbete mellan olika aktörer inom städer - mellan kommun, den privata sektorn och 

invånare – i syfte att dela information och kunskap mellan sig. Slutligen är det viktigt för urban 

riskhantering att det finns nationella ramverk som definierar städers roll kring riskhantering 

samt statlig finansiering av klimatrelaterad riskhantering i städer (Fünfgeld, 2010). 

 

4.3 Resiliens 

Wamsler (2014:31) kallar resiliens för riskens antites. Ju mer resilient och motståndskraftigt 

ett område är, desto mindre riskfyllt är det att bo och vistas där. Ordet resiliens kommer från 

det latinska ordet resilire vilket betyder att studsa tillbaka (Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, 2013). Begreppet har använts i olika sammanhang genom tiden, allt från att 

beskriva ett materials styrka och tänjbarhet inom mekaniken till ett barns förmåga att återhämta 

sig efter trauma inom psykologin. Senare kom det även att användas inom ekologin för att 

beskriva ett ekosystems återhämtningsförmåga efter en chock eller stress samt dess förmåga 

att hantera förändringar utan att övergå till ett annat tillstånd. Det senaste årtiondet har 

begreppet alltmer kommit att beskriva samhällens motståndskraftighet och förmåga att 

återhämta sig efter kriser (ibid.). Idag råder det en allmän koncensus om att resiliens handlar 

om ett systems förmåga att återhämta sig efter en störning (Blair & Mabee, 2020). Däremot 

råder det delade meningar kring begreppets exakta definition och användning, vilket gör att det 
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har ett otroligt brett användningsområde. För denna studies syfte har jag valt att utgå från att 

resiliens är ”kapaciteten hos ett system, vare sig det är en skog, en stad eller en ekonomi, att 

hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Det handlar alltså om både motståndskraft och 

anpassningsförmåga…” (Moberg & Simonsen, 2016:3). I denna studie kommer jag att arbeta 

med tre varianter av resiliens, nämligen social-ekologisk resiliens, urban resiliens och 

community resilience, vilka kommer att presenteras nedan. 

 

Resiliens handlar alltså om motståndskraftighet, förmågan att anpassa sig till förändringar och 

fortsätta utvecklas efter det. För ett ekosystem kan det handla om att klara av bränder, stormar 

och översvämningar, medan för ett samhälle kan det handla om att hantera politisk oro, svält 

eller naturkatastrofer (Moberg & Simonsen, 2016). Resiliens i båda sammanhangen handlar 

om systemets motståndskraftighet och kapacitet att stå emot dessa kriser, dess förmåga att 

kunna anpassa sig till förändrade omständigheter men även, om det är mer fördelaktigt, att 

kunna transformeras och utvecklas vidare. Om en kris eller katastrof medför mycket förödande 

konsekvenser kan det således vara mer gynnsamt för systemet att förändras i syfte att vara redo 

inför nästa kris eller katastrof (Stockholm Resilience Center, 2015).  

 

Kritiker till resiliensbegreppet påpekar att resiliens har ersatt begreppen risk och sårbarhet inom 

klimat- och katastrofrelaterade diskurser, då resiliens är ett mer politiskt neutralt begrepp 

(Wamsler, 2014:32). Genom att analysera hur system kan motstå katastrofer eller förändringar 

och sen utvecklas vidare förs fokus från vad som faktiskt orsakade katastrofen till att börja 

med. Det är därför viktigt att ifrågasätta rådande politiska och sociala strukturer som skapar 

klimatrelaterade problem samt göra risk- och sårbarhetsanalyser för att identifiera var roten till 

problemet ligger (ibid.). 

 

4.3.1 Social-ekologisk resiliens 

Social-ekologisk resiliens handlar om att komma till insikten att människans socioekonomiska 

system är sammanvävda med planetens ekosystem (Stockholm Resilience Center, 2015). 

Begreppet har rötter i läran om ekologisk resiliens, som sedan utvecklades för att inkorporera 

interaktionen mellan samhället och miljön (Blair & Mabee, 2020). Då det praktiskt taget inte 

finns något ekosystem idag som inte påverkas av människan, och varje samhälle är beroende 

av ekosystemtjänster för sin överlevnad, är det första steget till resiliens att inse att mänskliga 

samhällen och naturens ekosystem i själva verket är ett och samma system (Walker & Salt, 
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2006). Genom att applicera begreppet social-ekologisk resiliens i planeringsprocessen ges 

naturen mer utrymme samt att människa och natur inte ses som två åtskilda ting. Begreppet 

kan även hjälpa till att förstå hur förändringar i naturen påverkar samhället och vise versa. 

”Genom att förstå hur och varför systemet i stort förändras, är vi mer kapabla att hantera 

förändringar, istället för att bli dess offer.” (Walker & Salt, 2006:14, översatt). Genom att 

skydda kritiska naturresurser och värna om planetens ekosystem, stärker vi naturens egna 

försvar som i sin tur kan skydda våra sociala system från naturkatastrofer och konsekvenser av 

klimatförändringar (Moberg & Simonsen, 2016).   

 

4.3.2 Urban resiliens 

Resiliens i en urban kontext är ett fält som har växt mycket det senaste årtiondet och som tar 

avstamp i det dilemma att allt fler idag bor i städer vilket medför ett antal socioekonomiska 

utmaningar. Då städers befolkningsmängd och tillhörande komplexiteter förväntas öka ännu 

mer i framtiden, bidrar det till att göra de mer sårbara inför de förändringar, katastrofer och 

kriser som ett förändrat klimat kan komma att medföra (Ribeiro & Goncalves, 2019). Ökad 

urban resiliens innebär att städer kan minska och hantera konsekvenserna av kriser och 

katastrofer, anpassa sig till förändringar och följaktligen transformera sina system utifrån de 

förändringarna (ibid.).  

 

Det första steget till ökad urban resiliens, i exempelvis en stad eller en kommun, är att förstå 

och utvärdera de lokala risker och hot de står inför. Därefter ska relevanta riktlinjer, 

målsättningar och investeringar implementeras utefter det (Khan et al., 2020). Urban resiliens 

är beroende av många olika faktorer som det politiska klimatet, ekonomiska resurser, geografi 

och socioekonomisk standard bland invånare. Ett resilient samhälle kommer därför inte se ut 

likadant överallt (Javadinejad et al, 2020). Resiliens nås inte heller av en enda åtgärd, utan av 

flertalet åtgärder som överlappar varandra och implementeras över tid. Erfarenheter från 

tidigare händelser används i framtida beslutstagande och för att utveckla och förbättra skydd 

och strukturer (Khan et al., 2020).  

 

För att utforska implementeringen av urban resiliens i samhällsplanering, har Torabi et al. 

(2017) identifierat tre strategier som de kallar för coping, incremental adaptation och 

transformational adaptation. Coping innebär att hantera konsekvenserna av 

klimatförändringar genom åtgärder som upprätthåller rådande strukturer, och/eller att hantera 
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klimatrelaterade katastrofer utifrån ett kort tidsperspektiv och på en liten skala. Sådana åtgärder 

inkluderar att fortsätta exploatera i utsatta områden utan någon förståelse för risker, att bygga 

upp infrastruktur efter en katastrof utan någon tanke på uppgradering eller utveckling samt att 

bygga skyddsvallar utifrån nuvarande vattennivåer. Incremental adaptation innebär att anpassa 

samhället stegvis och utifrån tidigare upplevelser och händelser. Det innebär åtgärder som att 

inkludera risknivåer i planering utifrån medellånga tidsperspektiv (exempelvis 100-års nivåer) 

och att implementera skyddsåtgärder som sedan går att bygga på stegvis. Slutligen handlar 

transformational adaptation om att se förändringar som en möjlighet till utveckling, att 

implementera klimatanpassning utifrån ett systemtänkande och att hantera risker utifrån ett 

långt tidsperspektiv. Att arbeta utifrån ett systemtänkande innebär att se saker som en enda 

helhet och att utgå från att olika delar inom systemet hänger ihop. Åtgärder för 

transformational adaptation är exempelvis att implementera ekosystembaserade 

anpassningsåtgärder, att förbereda samhället för omfattande klimatförändringar (exempelvis 

4–6°C varmare klimat), att bidra till ett paradigmskifte inom infrastrukturplanering och att öka 

flexibilitet inom mark- och vattenplanering (Torabi et al., 2017).   

 

4.3.3 Community resilience 

Community resilience (ett begrepp som i texten kommer att användas på engelska då det saknas 

en svensk term med liknande betydelse, ung. gemenskaps-resiliens) innebär förmågan hos en 

gemenskap av något slag att förbereda sig inför, anpassa sig till och återhämta sig från en kris 

eller katastrof (Xu et al., 2020). Det kan ses som ett skifte från top-down åtgärder och 

bestämmelser i samband med kris- och katastrofbekämpning, till att ansvaret tas på 

gräsrotsnivå och att grupper av människor således tar saker i sina egna händer (Kolmodin, 

2019). Community resilience innebär att involvera invånare i planerings- och beslutsprocesser 

och att de gör förändringar i sin vardag som har positiv inverkan på deras liv (Blair & Mabee, 

2020). Ett systemtänkande är av stor vikt i denna kategori av resiliens. Det är viktigt att förstå 

hur medverkan från mindre system som ett hushåll, en arbetsplats eller ett kvarter kan bidra till 

ökad resiliens, så väl som vikten av interaktionen mellan dessa mindre system och större 

system som den nationella ekonomin eller stora ekosystem (ibid.). För ökad community 

resilience är det viktigt att det finns en stark känsla av gemenskap och tillhörighet samt tillit 

mellan invånare, och mellan invånare och myndigheter. Ett led i att öka community resilience 

i ett havsnära område är att informera och utbilda invånare om risker och hot i samband med 
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klimatförändringar och hur dessa kan komma att påverka deras område. På så vis är de bättre 

förberedda inför en storm eller översvämning och vet hur de ska hantera en kris eller katastrof.  

 

4.4 Applicering av det teoretiska ramverket 

I analysen ämnar jag applicera det teoretiska ramverket på insamlade data i syfte att besvara 

forskningsfrågorna. De teman som rör förhållningssätt kring klimatanpassning kommer att 

analyseras utifrån Storbjörks (2007) teori om av safety vs. scenery, i syfte att utforska vilka 

aspekter och intressen som balanseras i samband med klimatanpassningen under 

planeringsprocessen. Koncepten om risk och risk i en urban kontext kommer att ligga till grund 

för analysen av de teman som rör planerares och andra kommunala tjänstemäns förhållningssätt 

till riskhantering under planeringsprocessen. Därefter kommer teman som rör 

resiliensbyggande åtgärder analyseras utifrån arbetets tre former av resiliens, nämligen social-

ekologisk resiliens, urban resiliens och community resilience. Slutligen kommer teorin myntad 

av Torabi et al. (2017) om tre strategier kring anpassningsåtgärder för ökad resiliens användas 

i syfte att identifiera vilka strategier kring resiliensbyggande åtgärder som uppenbaras under 

intervjuerna. 
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5. Metod  

I detta avsnitt beskrivs de metoder som användes för att samla in det empiriska material som 

ligger till grund för arbetets analys. Syftet med avsnittet är att beskriva hur studien 

genomfördes samt hur och varför arbetets data samlades in. Avsnittet presenterar arbetets 

forskningsdesign samt motivering av valet av metod och avgränsningar, för att därefter 

beskriva processen av datas insamling och bearbetning. Avsnittet avslutas med en beskrivning 

av studiens etiska överväganden. 

  

5.1 Forskningsdesign 

Detta arbete tar sin utgångspunkt i kvalitativa forskningsmetoder då det bedömdes lämpligast 

i syfte att besvara forskningsfrågorna. Det möjliggjorde för en djupgående analys och 

detaljerad beskrivning av den data som samlades in (Denscombe, 2018:23). Vidare har arbetet 

utgått från en huvudsakligen deduktiv forskningsmetod. En frågeställning formulerades som 

var byggd på tidigare kunskap om ämnet, vilken ämnades besvaras genom insamling av 

empiriskt material som analyserades utifrån relevanta teorier, tidigare forskning och litteratur 

inom fältet (Farthing, 2016:96–97). Däremot är forskningsfrågorna av mer induktiv karaktär, 

det vill säga öppna och explorativa (ibid.). De gav således utrymme till att utforska ämnet på 

ett bredare plan och på så vis kunde studien ledas in på intressanta spår som inte ursprungligen 

var planerat.  

 

I ett kvalitativt forskningsarbete som detta är forskaren en del av metoden och blir därför en 

integrerad del av arbetet. Det är därför av vikt att reflektera över forskarens roll och bakgrund, 

i förhållande till den data som samlas in samt forskarens tolkningar under analysen av data. Då 

jag gjorde praktik på Helsingborgs stad har jag fått ett inifrånperspektiv på stadens 

klimatanpassningsarbete, vilket ger mig viss förkunskap om klimatanpassning i Oceanhamnen. 

Dessutom kände jag till eller hade hört talas om intervjupersonerna innan intervjuernas 

genomförande, vilket kan ha påverkat intervjufrågorna såväl som respondenternas svar. Detta 

behöver däremot inte vara en svaghet i sammanhanget, då förkunskap i ämnet ger mig 

möjlighet att dra slutsatser baserat på en gedigen kunskapsbas. Min relation till Helsingborgs 

stad ska däremot beaktas i förhållande till möjligheten för studiens reproduktion. I detta kapitel 

ämnar jag noggrant beskriva de beslut som togs, de metoder som användes och den analys som 

gjordes, för att tillhandahålla information som kan användas för att dra slutsatser om ifall en 
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annan forskare skulle kunna ha kommit fram till jämförbara fynd (Denscombe, 2018:421). Se 

figur 1 för en genomgång av arbetets genomförande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Arbetets genomförande i några steg.  

 

5.1.1 Val av metod 

Valet av metod grundar sig i att arbetet är av kvalitativ natur och det bedömdes därför lämpligt 

att utföra djupgående intervjuer med ett fåtal människor, för att få en detaljerad beskrivning av 

ämnet som studeras. Jag övervägde att utföra en dokumentanalys över relevanta plandokument, 

men ansåg att det inte var ett tillräckligt bra medel för på bästa sätt besvara mina 

forskningsfrågor. Det kan argumenteras för att en triangulering av data genom användningen 

av olika metoder kunde ha styrkt detta arbetes validitet. Som Silverman (2017:208–210) 

poängterar däremot, ska en forskare undvika att triangulera data för trianguleringens egen skull. 

Han menar att insamling av data genom flertalet metoder och datakällor inte nödvändigtvis 

målar upp en komplett bild eller den rätta bilden av ett studieobjekt. Valet av metoder för att 

samla in data görs i syfte att på bästa och lämpligast sätt besvara arbetets forskningsfrågor. För 

detta arbete är den metod enligt mig djupgående semi-strukturerade intervjuer. I en småskalig 

studie som detta arbete är, med den tidsram som arbetet begränsas av, är det dessutom viktigt 

att den samling data som ska analyseras, analyseras noggrant och fullständigt. Detta istället för 

att riskera att en metodkombination skulle leda till att den data som samlas in inte analyseras 

tillräckligt djupgående.  

  



Lunds universitet                                                                                   Snæfríður Thomasdóttir 

 27 

5.1.2 Avgränsning 

De huvudsakliga avgränsningar som har gjorts i detta arbete handlar om valet av kvalitativa 

istället för kvantitativa forskningsmetoder, valet av Oceanhamnen i Helsingborg som fall att 

studera samt valet av de fem kommunala tjänstemännen som intervjuades. Då syftet med 

studien är att utforska klimatanpassningsarbete i planeringsprocesser var det av vikt att samla 

in data från planerare, men även andra aktörer som deltar i klimatanpassningsarbetet och/eller 

har kunskap om ämnet. Beslut gjordes därför att även kontakta andra kommunala tjänstemän 

med relevant expertis och erfarenheter, därav uppdelningen mellan ”planerare” och ”andra 

kommunala tjänstemän”. Vidare behandlar arbetet inte frågor om klimatanpassning av befintlig 

bebyggelse eller åtgärder som respons mot andra konsekvenser av klimatförändringar än höjda 

havsnivåer och extremväder.  

  

5.2 Förarbete till datainsamling 

Förarbetet till datainsamlingen började redan innan tidsramen för detta examensarbete, då jag 

under min praktik på Helsingborgs kommun fick insikter om det nya stadsutvecklingsprojektet 

Oceanhamnen. Under praktiktiden kunde jag diskutera projektet med kollegor, läsa på om 

projektets historia och utveckling samt ta reda på vilka tjänstemän vore lämpligt att kontakta. 

Inför datainsamlingen gjordes en omfattande litteraturgenomgång för att få en ökad kunskap 

om ämnet. Detta gjordes genom internetbaserade sökningar med hjälp av Google Scholar och 

LUBsearch. De sökord som användes var klimatanpassning, klimatförändringar, kommunal 

sektor, kommunala tjänstemän, samhällsplanering, planerare, resiliens, risk, kust och 

havsnivåhöjningar i olika konstellationer, på både svenska och engelska. Dessutom gjordes en 

gedigen genomgång av relevanta plandokument och detaljplaner över området. Inför 

intervjuerna letades information upp om respektive intervjuperson, för att vässa intervjuguiden 

och ställa relevanta frågor.  

  

5.3 Fallstudie 

För att studera hur planerare och tjänstemän inom den kommunala sektorn förhåller sig till 

klimatanpassning vid planering av ett havsnära stadsutvecklingsprojekt har en fallstudie gjorts 

av Oceanhamnen i Helsingborg. En fallstudie undersöker, djupgående och detaljerat, ett tydligt 

avgränsat samtida ”fall”, som undersöks i förhållande till sin omgivande kontext (Yin, 

2014:16). En fallstudie är inte en metod, utan snarare ett fokus, specifikt fokuset på ett enstaka 
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fenomen (Thomas, 2021:9). Fallstudier lämpar sig bra för kvalitativ forskning vilket detta 

arbete utgörs av, men det bestämmer inte vilken eller vilka metoder som ska användas.  

 

Oceanhamnen i Helsingborg som ett havsnära stadsutvecklingsprojekt är ett tydligt avgränsat 

fall, både som ett specifikt projekt inom stadsutveckling i Helsingborg och utifrån en 

geografisk avgränsning. Dessutom är Oceanhamnen ett fall av ett exploateringsprojekt i ett 

utsatt område, sårbart för konsekvenserna av klimatförändringar som stigande havsnivåer och 

extremväder. Denna studie utgår således dels från ett subjekt eller själva fallet, det vill säga 

Oceanhamnen i Helsingborg. Dels från ett objekt eller den analytiska ramen, det vill säga ett 

exploateringsprojekt i ett utsatt, havsnära läge inom vilket planerare och andra kommunala 

tjänstemän förhåller sig till klimatanpassning av området (Thomas, 2021:24).  

 

Något annat som kännetecknar fallstudier är fokusen på varför och hur något sker, samt 

intresset för relationer, processer och dynamiker i olika situationer eller omständigheter 

(Thomas, 2021:5, 6). Den aspekten är av relevans för mitt arbete då jag inte undersöker hur 

projektet utformas eller ifall området klimatanpassas, utan snarare varför kommunen väljer att 

exploatera i ett havsnära läge och hur planerare och kommunala tjänstemän förhåller sig till 

klimatanpassning och resiliensbyggande åtgärder. Val av fall gjordes utifrån det faktum att jag 

gjorde min praktik i Helsingborg och lärde därav känna kommunens och Oceanhamnens 

förutsättningar i relation till havsnivåhöjningar. Detta gav mig inspiration till valet av fall och 

forskningsobjekt.  

  

5.4 Semi-strukturerade intervjuer 

I syfte att besvara forskningsfrågorna genomfördes fem semi-strukturerade intervjuer med 

planerare och andra kommunala tjänstemän. Intervjupersonerna valdes utifrån ett strategiskt 

urval, det vill säga att de handplockades utifrån deras expertis (Denscombe, 2018:67). Då jag 

hade en viss kännedom om Helsingborgs stads verksamhet i förhållande till klimatanpassning 

och projektet Oceanhamnen, kunde jag göra en bedömning om vilka individer jag ansåg kunde 

ge mig mest värdefulla data. Som visas i tabellen nedan hade intervjupersonerna följande 

arbetsroller inom projektet: projektledare, klimatstrateg, projektledare & översiktsplanerare, 

planarkitekt och kommunekolog. 
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 Tabell 1. Information om intervjuerna och intervjupersonernas yrkesroll.  

Intervju Roll inom projektet Datum Tid 

1 Projektledare 2021/03/26 50 min. 

2 Klimatstrateg 2021/04/07 50 min. 

3 Projektledare & översiktsplanerare 2021/04/08 45 min. 

4 Planarkitekt 2021/04/14 50 min. 

5 Kommunekolog 2021/04/16 50 min. 

  

Intervjupersonerna har varit involverade i projektet under olika faser av projektet, vissa var 

delaktiga under ett tidigt stadie medan andra har varit involverade i ett senare skede. Samtliga 

intervjupersoner har däremot högst relevant expertis, erfarenhet och kunskap om ämnet, men 

har varit en del av projektet på olika sätt. Vid intervjuernas genomförande hade en 

intervjuperson (kommunekologen) nyligen gått i pension och en annan intervjuperson 

(projektledaren & översiktsplaneraren) gått vidare till ett annat jobb. En tredje intervjuperson 

gick i pension kort efter att intervjun genomfördes (projektledaren). De andra två 

intervjupersonerna arbetar med projektet i dagsläget. Då det var av vikt att samla in data från 

aktörer med relevant expertis, erfarenhet och kunskap om projektet så bedömdes det vara av 

mindre vikt ifall individen fortfarande arbetar med projektet eller inte.  

  

Förfrågan om intervju skickades ut via mejl till respektive intervjuperson. Efter en kort 

mejlkorrespondens bestämdes datum och tid för intervjuerna och en samtyckesblankett (se 

bilaga 1) med information om arbetet skickades ut för att skrivas under. Samtliga intervjuer 

genomfördes i mars och april 2021 och var 45–50 minuter långa. Inför intervjuerna förbereddes 

en intervjuguide (se bilaga 2–6) som innefattade flertalet tematiska frågor följt av mer 

dynamiska uppföljningsfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009:146–147). Då intervjuerna var 

semi-strukturerade behölls en viss flexibilitet när det gällde frågornas ordningsföljd och till 

vilken grad nya spår som uppenbarades följdes upp. Samtliga intervjuguider hade liknande 

struktur och samma teman. Många av frågorna ställdes till samtliga intervjupersoner. Däremot 

hade intervjupersonerna olika expertis och olika roller inom projektet Oceanhamnen, och 

därför var det nödvändigt att skräddarsy intervjuguiden till var och en av intervjupersonerna. I 
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vissa fall användes informationen från en intervju till att forma frågorna till nästa intervju, vad 

Denscombe (2018:269) kallar att använda frågorna utvecklingsmässigt. 

 

Intervjuerna hölls över Zoom, ett program som möjliggör för videokonferenser och digitala 

möten, på grund av rådande restriktioner i Sverige till följd av Corona-pandemin. Intervjuer 

över videolänk har både för- och nackdelar jämfört med intervjuer ansikte mot ansikte, 

exemplifierat i bland annat två studier av Dodds och Hess (2020) och av Chandratre och Soman 

(2020). De fördelar som studierna identifierade var tid- och resursbesparing på grund av 

uteblivna resor samt bekvämlighet och lättillgänglighet i samband med intervjutillfällena. 

Identifierade nackdelar var svårigheter att läsa av icke-verbal kommunikation och tekniska 

svårigheter. Min upplevelse av att genomföra virtuella intervjuer till denna studie var att det 

skapade en stor flexibilitet då intervjuare och intervjuperson kunde befinna sig på olika platser 

och att det var lättare att hitta datum och tid som passade för intervjuns genomförande. Däremot 

upplevde jag att det uppstod smärre missförstånd på grund av fördröjningar med ljudet och att 

det var svårare att uppfatta när personen hade pratat till punkt eller när hen bara tog en paus. 

Det finns även några exempel på att några ord inte uppfattas under ljudinspelningen då ljudet 

från Zoom var bristfälligt, men det är även sådant som skulle ha kunnat hända i en intervju 

ansikte mot ansikte. 

 

Med samtliga intervjupersoners samtycke spelades intervjuerna in, både på en mobil och på 

datorn där mötet hölls. På så vis fanns ett bra underlag att transkribera av. En stor fördel med 

ljudupptagningar i samband med intervjuer är att det tillåter intervjuaren att koncentrera sig på 

att ställa frågor och lyssna på intervjupersonens svar, istället för att anteckna eller komma ihåg 

vad som sägs (Kvale & Brinkmann, 2009:194–195). Dessutom erbjuder inspelningen en 

permanent och nästintill komplett dokumentation av intervjuns innehåll, som sedan 

intervjuaren kan återvända till vid senare tillfälle (ibid.).  

  

5.5 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 

En viktig aspekt att belysa i och med att arbetet utgår från en fallstudie är till vilken grad 

generaliseringar kan göras utifrån fallet samt i hur hög grad fallets fynd är överförbara till andra 

fall (Denscombe, 2018:95). Enligt Denscombe (2018) kan överförbarheten inom småskaliga 

studier som fallstudier beskrivas av frågan “I vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras 

till andra fall?” (2018:422). Denna fallstudie behandlar teman och dilemman som kan jämföras 
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med liknande teman och dilemman i andra sydsvenska kustkommuner med liknande 

förutsättningar utifrån det faktum att de alla står inför hotet av stigande havsnivåer. Dessutom 

påverkas alla kommuner av det kommunala planmonopolet vilket ger både mycket frihet och 

ansvar att behandla frågor om klimatanpassning och planläggning av områden i havsnära lägen. 

Slutligen är alla kommuner politiskt styrda organisationer, vilket gör att politiken påverkar 

planeringsprocesser i kommunen. Då havsnära mark generellt sätt är ekonomiskt värdefull, 

finns det ekonomiska och politiska intressen i samband med dess användning. Förvisso kan 

användningen av marken komma att se olika ut beroende på den politiska majoriteten i 

kommunen, på grund av politiska partiers olika mål och ideologier. Oavsett så har politiken en 

roll i kommuners havsnära stadsutveckling. Dessa aspekter gör detta fall till ett exempel som 

ingår i en bredare kategori av stadsutvecklingsprojekt i ett havsnära läge i en politiskt styrd 

kommun som står inför hotet av stigande havsnivåer, och fynden från studien skulle därför 

kunna generaliseras till andra, liknande stadsutvecklingsprojekt. 

  

Validitet handlar om en studies trovärdighet och träffsäkerhet (Silverman, 2017:384). Det råder 

delade meningar om begreppet är något som överhuvudtaget är relevant inom kvalitativ 

forskning då det bygger på kvantitativa traditioner och mått (Rose & Johnson, 2020). En studies 

trovärdighet är däremot av vikt för både kvantitativa och kvalitativa studier. Försök har gjorts 

till att öka denna studies trovärdighet genom att med stor noggrannhet redogöra för alla de val 

som gjordes inför datainsamlingen, beskriva de metoder som användes för att samla in data 

samt redogöra för hur data sedan bearbetades. Försök har även gjorts till att på ett reflexivt sätt 

redogöra för forskarens egen subjektivitet, relation till ämnet och fallet. Slutligen har 

målsättningen varit att ge detaljrika beskrivelser av insamlade data för att på så sätt redogöra 

för den kontext inom vilken studien genomförs samt för att låta data tala för sig själv istället 

för att enbart redogöra för forskarens tolkningar av den (Rose & Johnson, 2020).  

  

Reliabilitet syftar till att mäta i fall resultaten från en studie skulle vara samma om någon annan 

utförde studien med samma tillvägagångssätt vid ett annat tillfälle (Yin, 2014:48–49). För att 

uppnå detta har min målsättning varit att på ett transparent och ärligt sätt redogöra för min roll 

i studien samt att på ett systematiskt och noggrant sätt redogöra för så många steg som möjligt 

av studiens process. Detta gör att läsaren själv kan dra slutsatser om i fall en annan forskare 

skulle ha kommit fram till en liknande slutsats (Denscombe, 2018:421; Yin, 2014:48–49).   
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5.6 Analys och bearbetning av data 

Efter att intervjuerna genomförts blev de transkriberade utifrån ljudupptagningarna. Små 

detaljer som ”mmm” och skratt inkluderades i transkriberingen, detta för att låta data tala för 

sig själv istället för att låta forskaren bestämma vad som är av vikt och vad som är trivialt 

(Kvale & Brinkmann, 2009:200–201; Silverman, 2017:397). Därefter upprättades en kodbok 

(se bilaga 7) utifrån idéer om teman som var av intresse att utforska. Varje kod tilldelades en 

färg och definition, se tabellen nedan för ett utdrag ur kodboken.   

Tabell 2. En översikt av koderna i kodboken. För en fullständig version, se bilaga 7. 
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Genom att systematiskt koda insamlade data från intervjuerna, kunde teman och nyckelbegrepp 

identifieras. Kodningen låg sedan till grund för analysen. Inledningsvis test-kodades de 

transkriberade intervjuerna för att utvärdera om i fall koderna var lämpliga. Efter den första 

kodningen gjordes kodboken om genom att slå ihop vissa koder, ta bort andra och lägga till 

ytterligare koder som uppenbarades under kodningen. Därefter kodades transkriberingarna en 

andra gång med de nya koderna. Därpå sammanställdes kodningen för att identifiera 

övergripande teman i intervjuerna och kategorisera intervjupersonernas svar för kommande 

analys. Detta är en så kallad analytisk eller kvalitativ kodning, det vill säga att det under 

kodningen skedde en viss tolkning av ordens och meningarnas innebörd, till skillnad från en 

mer kvantitativ kodning då forskaren räknar hur ofta vissa ord eller fraser förekommer för att 

dra en slutsats utifrån det (Denscombe, 2018:405).  

  

5.7 Etiska överväganden 

Vid all forskning är det viktigt att beakta forskningsetiska principer. Denna studie har utgått 

från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska huvudkrav kring humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådets fyra huvudkrav att beakta är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utifrån 

dessa principer, informerades deltagarna om studiens syfte och om deras roll i studien samt att 

deras deltagande är högst frivilligt och att de kan närsomhelst avbryta sin medverkan. 

Deltagarnas samtycke att delta i intervjuerna samt samtycke att intervjuerna spelades in 

inhämtades genom samtyckesblanketten som skickades ut och skrevs under av samtliga 

intervjupersoner. Deltagarna ges största möjliga konfidentialitet och deras personuppgifter 

lagras på ett sätt så att utomstående inte kan ta del av dem. Ljudfilerna med inspelningar av 

intervjuerna lagras i en dator och på en mobiltelefon och har fått nummer från 1–5 för att 

utomstående inte kan identifiera vem inspelningen omfattar. Dessa ljudfiler och all information 

om intervjupersonerna kommer raderas efter att studien har examinerats. Intervjupersonerna 

har anonymiserats till enbart sina yrkesroller inom kommunen och samtycke för detta har 

inhämtats. Risken för att individerna oavsiktligt identifieras utifrån information om deras 

yrkesroll har vägts mot värdet av det förväntade kunskapstillskottet från studien, och har 

bedömts acceptabel då studien inte innehåller några etiskt känsliga uppgifter (Vetenskapsrådet, 

2002). 
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6. Fallet Oceanhamnen 

Denna sektion presenterar fallet som valdes ut till arbetets fallstudie. Sektionen inleds med en 

introduktion till studieobjektet, följt av en beskrivning av Helsingborgs klimatrelaterade 

förutsättningar och klimatanpassningsåtgärder i Oceanhamnen. Sektionen avslutas med en 

genomgång av plandokument av relevans för klimatanpassning i kommunen. 

 

6.1 Introduktion till studieobjektet 

Helsingborgs kommun är beläget på Skånes västkust och är länets näst största kommun med 

149 280 invånare (SCB, 2020). Kommunens centralort är Helsingborg som kallas i folkmun 

“Sundets pärla”, ett smeknamn som kommer av placeringen vid Öresund och närheten till 

vattnet (NE, 2021). Helsingborgs stad ska växa med 40 000 nya invånare fram till år 2035, en 

ambitiös plan som kräver många nya bostäder och kontor (Helsingborgs stad, 2020a). Dessa är 

tänkta att växa fram på det område som kallas H+, ett gammalt industri- och hamnområde strax 

söder om stadens centralstation. Inom H+ ska gamla stadsdelar utvecklas och nya stadsdelar 

växa fram, inom de områden som kallas Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet 

och Gåsebäck. Dessa ska sedan länkas samman med centrum och omkringliggande stadsdelar, 

för att skapa det mest omfattande stadsförnyelseprojekt helsingborgarna har skådat i modern 

tid (ibid.). Det område som har kommit längst i utvecklingen är Oceanhamnen som visas till 

höger i figur 2, och är det projekt som har valts ut som studieobjekt för detta arbete. Figur 3 

visar Oceanhamnens områdesgräns, såväl som dess lokalisering i centrala staden. 

 

 
Figur 2. Visionsbild över Oceanhamnen (Comotion, 2017). 
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Figur 3. Referenskarta över Helsingborg, skapad utifrån ”Bebyggelse”, 

”Fastighetsindelning” & ”Markdata”. © Lantmäteriet.  

 

 

Oceanhamnen utgörs av två pirer, nämligen Oceanpiren där delar av bebyggelsen redan står 

klar och människor har börjat flytta in och Oslopiren som ännu inte är bebyggd, se figur 4. 

Oceanhamnen är tänkt som en havsnära stadsdel, en urban arkipelag och en stadsdel på öar 

(Helsingborgs stad, 2020b). Här ska det byggas bostäder, kontor, restauranger och handel, 

Kartlayout: Snæfríður Thomasdóttir, 2021. Kartdata: © Lantmäteriet. 
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precis intill havet. Läget är vad många skulle kalla “attraktivt”, både för invånare och företag 

som önskar havsutsikt från sina bostäder respektive kontor. Området har delats in i fyra olika 

etapper, där en separat detaljplan arbetas fram för respektive etapp. Just nu är bygget i första 

etappen i full gång, den andra etappens detaljplan har vunnit laga kraft och detaljplanen för den 

tredje etappen är ute på samråd (Helsingborgs stad, 2015; 2018a; 2018b; 2020e). Inom området 

växer det fram fyra nya bostadskvarter med cirka 350 bostäder, tre nya kontorsbyggnader och 

en förskola. Figur 5 visar var bebyggelse kommer att lokaliseras inom området. För att förse 

stadsdelen med rekreativa kvaliteter planeras det för en park, ett centralt torg, ett familj- och 

aktivitetsbadhus samt ett havsbad. Genom Oceanpiren ska det gå en kanal för att skapa den 

första av områdets öar. Den andra ön skapas på artificiellt vis och den ska vara belägen mellan 

de två pirarna. En gång- och cykelbro ska knyta området till centrum och ett promenadstråk 

längs kajerna ska bli en del av stadens kajpromenad (Helsingborgs stad, 2020c, 2020d).  

 

 

Figur 4. Oceanpiren och Oslopiren (Comotion, 2017). 
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Figur 5. Visionsbild över Oceanhamnen, ljusbrun färg avser bostadsbebyggelse, mörkbrun 

färg avser verksamhetslokaler (Karin Kasimir, Helsingborgs stad, 2020). 

 

 

6.2 Helsingborgs klimatrelaterade förutsättningar 

Havsnivån längs Sveriges kuster har stigit med ungefär 25 cm sedan 1886 (SMHI, 2021b). 

Precis som på global nivå, stiger havet runt Sverige med accelererande takt (ibid.; IPCC, 2014; 

Delta Programme Commissioner, 2021). Mellan 1986 och 2005 steg medelvattenståndet i 

Helsingborg 6 cm räknat i RH 2000 (Sveriges nationella höjdsystem) (SMHI, 2020a). Årets 

beräknade medelvattenstånd i Helsingborg är 9,1 cm relativt RH2000 (SMHI, 2021c). Som 

tidigare nämnt beror havsnivåstigningen på smältande isar och termisk expansion, men det 

kommer att upplevas olika i olika delar av Sverige på grund av landhöjningen (SMHI, 

2020b). Landhöjning i Helsingborg är 1,25 mm/år, vilket är väldigt lite jämfört med 

landhöjningen i norra Sverige. Exempelvis är den knappt 10 mm/år i Norra Kvarken utanför 

Umeå (SMHI, 2020a, 2020b). I tabellen nedan visas beräkningar på hur mycket 

medelvattenstånden kommer att stiga i Helsingborg, utifrån olika RCP scenarier (SMHI, 

2020a). Den lokala landhöjningen är inräknad. RCP scenarier kallas de scenarier framtagna av 

IPCC som beskriver framtidens klimatförändringar beroende på den mängd växthusgaser som 
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kommer släppas ut framöver kopplat till hur hård klimatpolitik som kommer föras (IPCC, 

2014c). I scenariot RCP 2,6 bedrivs väldigt tuff klimatpolitik och global temperaturökning 

kommer att hållas under 2°C. RCP 8,5 brukar beskrivas som business as usual-scenariot, där 

temperaturökningen kan komma att landa på mellan 2,6°C till 4,8°C (IPCC, 2014c).  

 

Tabell 3. Förändringar i Helsingborgs medelvattenstånd utifrån olika RCP scenarier (cm i RH 

2000) (SMHI, 2020b). Årets (2021) medelvattenstånd är 9,1 cm. (SMHI, 2021c).  

 

När det gäller havsnivåhöjningar skiljer man på ofta förekommande nivåer (medelvattenstånd) 

och extremnivåer. För att skydda bebyggelse mot en medelvattennivå krävs det att en kommun 

inför permanenta insatser. Till extremnivåer däremot kan kommunen förhålla sig till på ett 

annat sätt, nämligen genom att utföra så kallade sannolikhetsbedömningar och riskanalyser. En 

kostnads-nyttoanalys kan utföras för att räkna ut hur mycket det skulle kosta att skydda ett 

område i förhållande till kostnaden att tillåta en översvämning (Helsingborgs stad, 2012b). En 

annan viktig uträkning är sannolikhetsbedömningar kring kombinationen av olika händelser, 

exempelvis sannolikheten att ett 100-års havsvattenstånd inträffar samtidigt som ett 100-års 

regn. Det räcker alltså inte att en kommun endast förbereder sig för konsekvenser av en specifik 

händelse, utan det krävs även att kommunen förhåller sig till kombinationen av olika händelser. 

En 100-års händelse är ett mått på hur ofta en händelse kan förväntas. Ett 100-års 

havsvattenstånd är alltså ett extremt vattenstånd som kan förväntas ske en gång per 100 år, men 

eftersom att händelsen sker slumpmässigt kan det ske redan nästa vecka. I dag är den beräknat 

möjliga, tillfälliga extremhavsnivån i Helsingborg +2,5 meter (Helsingborgs stad, 2012b). 

Extremhavsnivån inkluderar vinduppstuvning och våghöjd, men inte våguppsköljning. Dessa 

fakta är viktiga av två anledningar i relation till ett stadsbyggnadsprojekt i havsnära läge. Dels 

visar det att det inte räcker med att enbart förhålla sig till en medelvattennivå, utan man måste 

addera extremnivån till medelvattennivån. Det innebär att om medelvattenståndet i 

Scenario År 2050 

median (sannolikt intervall) 

År 2100 

median (sannolikt intervall) 

RCP 2,6 24 (9 till 39) 33 (6 till 62) 

RCP 4,5 25 (10 till 40) 45 (15 till 75) 

RCP 8,5 28 (13 till 43) 79 (42 till 118) 
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Helsingborg år 2100 blir 79 cm, kan vattennivån under exempelvis en storm ligga på 79 cm 

plus 2,5 meter. Dels visar det att det finns andra aspekter än bara en havsnivå att förhålla sig 

till, nämligen vinduppstuvning, våghöjd och våguppsköljning (ibid.). För att förbereda sig för 

framtida havsnivåer har Helsingborg beslutat om en dimensionerande havsnivå på +3,5 meter 

för allmän bebyggelse och +4 meter för samhällsviktig verksamhet till 2100.  En 

dimensionerande havsnivå beskriver den framtida havsnivån som måste beaktas vid all 

planering (ibid.).   

 

Helsingborg har drabbats av flertalet stormar i modern tid, men två av dem har satt extra djupa 

spår i invånarnas minne. Dessa är Adventsstormen Berit 2011 och stormen Sven 2013 

(Zupanovic, 2016). Adventsstormen drabbade Sverige under första adventshelgen 2011 och 

medförde extremt höga vattenstånd längs västkusten. Skador i stormens kölvatten var många, 

exempelvis kan nämnas att hela Tropical beach, en av Helsingborgs mest besökta stränder, 

försvann ut i havet (Helsingborgs stad, 2012c). Stormen Sven drabbade Sverige 5–7 december 

2013 och medförde omfattande översvämningar i Helsingborg. Havsnivån låg på 140 cm över 

medelvattenståndet (Gustafsson, 2013). Bland extremhändelser som stormen medförde kan 

nämnas att en restaurang evakuerades efter att fönster där krossades av vågor och vind 

(Helsingborgs Dagblad, 2020). Stormar som dessa är en påminnelse om möjliga konsekvenser 

av extremväderhändelser och kan påverka hur kommuner förhåller sig till frågor om risk och 

klimatanpassning inför framtida konsekvenser av ett förändrat klimat.     

 

6.3 Klimatanpassningsåtgärder i Oceanhamnen 

Som ovan nämnt har enbart två av fyra detaljplaner i Oceanhamnen vunnit laga kraft och en 

detaljplan är ute på samråd. Förslagen till klimatanpassningsåtgärder i etapp 3 och 4 kan därför 

komma att ändras. Klimatanpassningsåtgärder som anges i detaljplaner som vunnit laga kraft 

är juridiskt bindande. De klimatanpassningsåtgärder som är planerade eller har vunnit laga 

kraft är att delar av marknivån i Oceanhamnen höjs upp till +3,5 meter för att klara den 

dimensionerande havsnivån. Bostäder i området får en lägsta golvnivå på +3,5 meter över 

havet. På befintliga byggnader på mark som inte kommer höjas ska fasader göras vattentäta 

upp till +3,5 meter över havet (Helsingborgs stad, 2020e). Så kallade reträttvägar har uppförts, 

vilket innebär att de centrala gatorna är konstruerade så att de ligger på +3,5 meter och leder 

från området in mot centrala Helsingborg. På så vis finns det utrymningsvägar från bostäderna 

ut från området så att man inte blir fast där vid stormar eller höga vattennivåer (Projektledare, 
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2021). Mark ska fyllas ut i vissa delar av området som kommer verka som översvämningsytor 

och skydd för innanför liggande bostäder (Klimatstrateg, 2021). Byggnader i hela området 

kommer att ha källargarage som tillåts översvämmas (Andersson, 2015). Just nu utreds ett yttre 

skydd till etapp 4, vilket skulle verka som en vågbrytare utanför Oceanhamnen (Sweco, 2020).  

 

6.4 Plandokument av relevans för klimatanpassning 

6.4.1 Översiktsplan 2010 & 2021 

Den nuvarande översiktsplanen i Helsingborg heter ÖP 2010 och gäller för hela kommunens 

yta. Dessutom finns det ändringar av översiktsplanen (tidigare kallade fördjupade 

översiktsplaner) som gäller för enstaka delområden. Dessa är bland annat Stadsplan 2017, som 

gäller för Helsingborgs centralort, och ÄÖP H+ (som står för ändrad översiktsplan H+, tidigare 

FÖP H+) som gäller för H+ området, där Oceanhamnen är belägen (Helsingborg, 2021b). I 

skrivande stund arbetar kommunen med att ta fram en ny översiktsplan, ÖP 2021, och samrådet 

för den är nyligen avslutat (Helsingborgs stad, 2021a).   

 

6.4.2 ÄÖP H+, PM Stigande havsnivå & PM Klimatanpassning 

Den ändrade översiktsplanen för H+ området (ÄÖP H+, tidigare FÖP H+) är en del av den 

gällande översiktsplanen och antogs av kommunfullmäktige 2011 (Helsingborg, 2011). Den 

gäller för stora delar av södra Helsingborg och omfattar ett större område än själva H+ området. 

Planen är ett visionsdokument för utvecklingen av södra Helsingborg där 

stadsförnyelseprojektet H+ är drivkraften i denna utveckling (ibid.). Planen innehåller flertalet 

PM med utredningar inom olika teman vilka ska beaktas under områdets fysiska planering. Av 

störst relevans för detta arbete är PM Stigande havsnivå som godkändes av 

Stadsbyggnadsnämnden 2012 (Helsingborgs stad, 2012a). Där framkommer det bland annat 

att ÄÖP H+ området ska anpassas till en dimensionerande havsnivå med en extremnivå på +3,5 

meter, men att åtgärder vid kajer och pirer ska ske på ett sådant sätt att kontakten med vattnet 

bevaras (ibid.). År 2012 tog staden även fram ett fördjupningsprememoria som kallas PM 

Klimatanpassning, som beskriver och belyser de risker och hot vi står inför som konsekvens 

av ett förändrat klimat. Rapporten fokuserar på stigande havsnivåer och översvämningar och 

innehåller scenarier som visar hur mycket havsnivån kan komma att stiga de kommande åren 

(Helsingborg, 2012b).  
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7. Analys 

I detta avsnitt kommer det teoretiska ramverket appliceras på den insamlade empirin för att 

möjliggöra för en djupgående analys. Detta ligger sedan till grund för arbetets slutsats. De 

teman som uppenbarades under intervjuerna diskuteras utifrån relevanta koncept och begrepp 

som ingår i arbetets teoretiska ramverk, för att på så vis kunna besvara arbetets 

forskningsfrågor. Avsnittet inleds med en sektion om klimatanpassning i planeringsprocessen 

och planerarens roll i det arbetet, för att sedan redogöra för planerares och kommunala 

tjänstemäns förhållningssätt till begreppen risk och resiliens.  

 

7.1 Klimatanpassning i planeringsprocessen och planerarens roll 

Planerare och andra kommunala tjänstemän är medvetna om konsekvenserna av 

klimatförändringar, som stigande havsnivåer och extremväder, men det hindrar inte fortsatt 

exploatering i havsnära lägen. Hur kommer det sig då att kommunen väljer att exploatera nära 

havet, då konsekvenser av klimatförändringar gör dessa områden sårbara och riskfyllda?  

Enligt intervjupersonerna och den information som har samlats in under arbetet är det tydligt 

att fördelarna med projektet Oceanhamnen har vägt tyngre än riskerna. Som möjligheter och 

fördelar med att exploatera vid havet nämndes av intervjupersonerna att det skapar goda 

livsmiljöer och att det är tilltalande att bo och vistas vid havet. Vidare innebär det att mark som 

annars är outnyttjad tas till vara på och att det är ett attraktivt läge som säljer bra för mäklare 

och byggföretag, då det går att ta ut höga hyror och bygga exklusivt (Klimatstrateg, 

Planarkitekt, Kommunekolog, 2021). Planeringsprocessen är av högst politisk natur, och därför 

väger den politiska ambitionen tungt i samband med bebyggelsens utveckling. I fallet med 

Oceanhamnen verkar politiken enig om projektets förmånlighet.  

 

...politikerna är i nuläget fortsatt ganska överens, både de styrande och oppositionen, och 

jag upplever att de tycker att det här är en ganska bra utveckling. Jag är inte säker på att 

det hade ändrats så mycket om vi hade bytt politisk regim i Helsingborg. 

 

Projektledare, 2021. 

 

Då kommunen är en politiskt styrd organisation innebär det att planeringsprocesser inom 

kommunen påverkas av politiska krafter. En politisk ambition som har starkt inflytande över 

kommunens stadsplanering är att skapa trivsamma livsmiljöer, skapa attraktiva lägen för 

bostäder, service och handel samt skapa möjligheter till rekreation, i syfte att bland annat locka 

nya invånare och skattepengar (Storbjörk, 2007). Som nämndes av intervjupersonerna anses 
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havsnära lägen som attraktiva och det är därför inte förvånande att kommunen väljer att utnyttja 

den havsnära mark som finns till deras förfogande. Det dilemma som däremot skapas är att 

väga den politiska ambitionen att skapa trivsamma livsmiljöer mot behovet av att lokalisera 

bebyggelse till områden som är säkra i förhållande till risken för översvämning och 

extremväder. Att exploatera i havsnära lägen innebär därför en risk för kommunen och kan öka 

kommunens sårbarhet inför framtida klimatförändringar. Klimatanpassningsåtgärder kan även 

upplevas som barriärer i den bebyggda miljön och reducera invånares kontakt med vatten 

(Storbjörk, 2007). Denna aspekt framhävdes av Planarkitekten och Projektledaren & 

översiktsplaneraren, som lyfte att det förts en diskussion under planeringsprocessen kring hur 

mycket kajerna i området kan höjas utan att tappa kontakten och mötet med havet. 

Klimatanpassning blir således en fråga om att skydda människor från klimatförändringars hot 

kontra att skapa en trivsam och estetiskt tilltalande närmiljö (Storbjörk, 2007). Att planera och 

gestalta tilltalande stadsmiljöer är en av planerares arbetsuppgifter och blir ännu en aspekt att 

balansera mot planeringen för klimatförändringar. Detta är ett väldigt tydligt exempel på 

dilemmat om safety vs. scenery (ibid.).  

 

Som har nämnts är H+ projektet det största stadsförnyelseprojektet i modern tid i Helsingborg, 

vilket innebär en enorm investering från kommunens sida. Det innebär att utvecklingen i 

Oceanhamnen även styrs av ekonomiska aspekter, och klimatanpassningsarbetet likaså. Då 

klimatanpassningsåtgärder ofta innebär stora investeringar, som görs med skattepengar, är det 

viktigt att kommunen kan visa på åtgärdernas samhällsnytta. Enligt Projektledaren & 

översiktsplaneraren har det varit en knäckfråga att identifiera vilka lösningar som är 

samhällsekonomiskt smartast: “…vad man än hittar för lösningar så är det ju stora kostnader 

för det.” (Projektledare & översiktsplanerare, 2021). Det är således tydligt att ekonomiska 

aspekter har stor betydelse för valet och implementeringen av klimatanpassningsåtgärder. Med 

tanke på kommuners olika förutsättningar och skillnader i resurser till deras förfogande skapar 

detta klyftor mellan resursrika och resurssvaga kommuner med hänsyn till deras förmåga att 

förbereda sig inför klimatförändringar. Detta lyftes av intervjupersonerna som menade att 

staten måste assistera kommunerna för att de ska klara dessa stora klimatinvesteringar, genom 

exempelvis en nationell klimatfond (Projektledare & översiktsplanerare, Kommunekolog, 

2021). På så vis kunde klimatanpassning börja ses mer som en självklarhet istället för att vara 

beroende av tillgången till ekonomiska resurser. Genom att öka ekonomiska medel som ställs 

till kommuners förfogande, skulle de ha friare tyglar att utforma robusta, kreativa och 

långsiktiga lösningar. En annan möjlighet är att öka regionala samarbeten, vilket skulle 
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möjliggöra för flertalet kommuner att gå samman och implementera åtgärder som gynnar dem 

alla. På så vis kunde de dela på den ekonomiska bördan, dela med sig av kunskap och expertis 

samt bygga upp ett starkare och mer omfattande skydd mot klimatförändringar, då klimatet 

inte respekterar kommungränser.  

 

Som tidigare forskning pekar på, är klimatanpassning i Oceanhamnen enbart en av många 

aspekter och intressen att balansera under planeringsprocessen (Storbjörk & Uggla, 2014).  

Rollen som planerare innebär att väga olika intressen mot varandra och att inta en sorts 

samordnande roll (Uggla & Storbjörk, 2012).  

 
Det är det som är mitt uppdrag egentligen. Och ansvarsområde på något vis, att jag måste 

förstå tillräckligt mycket av varje del för att kunna göra den bästa avvägningen.  

 

Planarkitekt, 2021. 

 

Planarkitekten nämnde klimatanpassningsfrågan som en viktig aspekt under 

planeringsprocessen, men att det även finns andra frågor att ta hänsyn till. Exempelvis lyftes 

vikten av att säkerställa vissa estetiska kvaliteter samt att ta hänsyn till frågor som rör buller, 

hamnverksamheten och det reningsverk som ligger precis intill (Planarkitekt, 2021). Utifrån 

intervjuerna kunde två olika inramningar av klimatanpassningsfrågan identifieras, nämligen 

dels som en riskfråga och dels som en planeringsfråga (Uggla & Storbjörk, 2012). 

Klimatanpassning som en riskfråga kräver vetenskapligt grundad expertkunskap, vilket gör 

planeraren beroende av externa aktörer, lagstiftning och olika myndigheter (ibid.).  

 

Där får man ju lyssna på hur konsultexperter gör sina beräkningar [...] jag kan ju inte 

direkt ha en egen åsikt om det, för det blir ju bara en åsikt, utan jag får tolka deras analyser 

och försöka lyfta in det i de frågor som jag kan påverka… 

 

Planarkitekt, 2021. 

 

Klimatanpassning som en planeringsfråga handlar om att se klimatanpassning som en bland 

många frågor att hantera under planeringsprocessen och handlar om att säkra en estetiskt 

tilltalande och välfungerande stadsmiljö. I det avseendet utgår planeraren från sin egen 

kompetens vid avvägning mellan olika intressen (Uggla & Storbjörk, 2012).  
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…det är ju bara jag, [som planarkitekt], som kan göra kopplingen mellan det som jag lär 

mig om klimatfrågorna och […] sen till “okej och hur påverkar det bullersituationen? Hur 

påverkar det stadsmiljön, hur påverkar det…”, att koppla ihop alla de här sakerna, och 

väga samman. 

 

Planarkitekt, 2021. 

 

Detta visar på att planerarens roll inte alltid är entydig. Å ena sidan är planeraren beroende av 

lagstiftning, andra myndigheter och externa aktörer. Å andra sidan gör de sina egna 

bedömningar, väger intressen utifrån rimlighetsprinciper och förmedlar kunskap till politiker. 

“Denna dubbelhet av självständighet och beroende är en viktig del i förståelsen av planering 

som profession.” (Uggla & Storbjörk, 2012:92).  

 

Andra komplexa frågor som väcks då klimatanpassning ska inkorporeras i planeringsprocessen 

handlar bland annat om mötet mellan det nya och det gamla, då ny bebyggelse möter gammal 

stadskärna, samt att utforma klimatanpassningsåtgärderna för att skapa estetiska kvaliteter så 

att invånare ska trivas i sin närmiljö (Uggla & Storbjörk, 2012). Under en av intervjuerna 

nämndes dilemmat angående att klimatanpassa kulturmiljöhistoriskt värdefulla byggnader och 

objekt, då det finns lagstiftning som förbjuder att riva eller förändra dessa, men att de ändå 

behöver skyddas från översvämning (Projektledare & översiktsplanerare, 2021). Vidare lyfte 

tre av intervjupersonerna problematiken kring att höja kajerna i Oceanhamnen, många av vilka 

ska höjas till +3,5 meter, då staden innanför ligger lägre än så (Projektledare, Klimatstrateg, 

Kommunekolog, 2021). Detta väcker frågan kring hur fortsatt klimatanpassning kommer att 

påverka Helsingborgs stadsbild, om fler och fler områden höjs upp. Således kan denna strategi 

ifrågasättas utifrån hur hållbar en sådan lösning är i längden.  

 

Frågan om ansvar i samband med klimatanpassning och risk har pekats ut som något av ett 

dilemma i tidigare forskning såväl som under intervjuerna (Fünfgeld, 2010; Storbjörk, 2007; 

Projektledare & översiktsplanerare, Kommunekolog, 2021). Enligt PBL finns det krav på att 

ta hänsyn till klimatfrågor vid all planering, och därför är de som är delaktiga under en 

planeringsprocess skyldiga att ta frågor om klimat och klimatanpassning i beaktning. Då 

klimatanpassning är ett så pass brett ämne som spänner över olika sakfrågor väcks dock frågan 

om vem som har ansvaret i vilka skeden av planeringsprocessen. Planerare har visserligen ett 

stort ansvar under planeringsskedet för att ta hänsyn till dessa frågor, men de har samtidigt en 

samordnande roll och agerar för att balansera och väga olika intressen mot varandra, där 
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klimatanpassningen enbart är en aspekt (Uggla & Storbjörk, 2012). De är dessutom ofta 

beroende av externa aktörer och experter för kunskaps- och dataunderlag. På så vis är det av 

stor vikt att under arbetets roll få in perspektiv från aktörer med relevant kunskap om och 

erfarenheter i dessa frågor, antingen från andra tjänstemän inom kommunen eller externt från 

exempelvis konsulter, forskare eller Länsstyrelsen. Det var enligt intervjupersonerna väldigt 

positivt att det fanns någon inom kommunen som arbetade specifikt med frågor om klimat och 

klimatanpassning som hade legitimiteten att ifrågasätta och vägleda i dessa frågor. Däremot 

lyftes det att en sådan tjänsteman inte kan sträcka sina armar hur långt som helst och har även 

svårt att besluta något över någon annans huvud. Det är därför även viktigt att frågan om 

klimatanpassning inkorporeras och tas upp inom alla enheter inom de olika förvaltningarna och 

i alla planeringsprocesser. Det nämndes även att det var viktigt att skapa en handlingsplan som 

tydligt redogör för ansvar och budget i olika skeden, så att målbilder i strategiska dokument 

konkretiseras och kan användas i praktiken (Klimatstrateg, Projektledare & översiktsplanerare, 

Kommunekolog, 2021). Då klimatanpassning även är en högst politisk fråga lyftes vikten av 

att diskutera frågan på en stadsövergripande nivå och att frågorna tas upp närmare politiken. 

Politiken pekades även ut som i slutändan högst ansvarig i frågan, då den är ansvarig för beslut 

och budget (Kommunekolog, Klimatstrateg, 2021). Återigen understryks politikens betydelse 

för klimatanpassningsarbetet och hur det lätt kan bli så att politiska ambitioner vägs mot 

ambitionen om att klimatsäkra staden (Storbjörk, 2007).  

 

7.2 Havsnära bebyggelse: robust eller riskabel stadsplanering? 

Utifrån det insamlade materialet kan det tolkas som att planerare och andra kommunala 

tjänstemän är medvetna om riskerna för klimatrelaterade översvämningar och extremväder, 

men att inom kommunen vägs de riskerna mot de positiva värden som ett havsnära 

stadsutvecklingsprojekt medför.  

 

Genom att bygga bostäder i ett riskfyllt område, ökar risken för olyckor och negativa 

konsekvenser som följd av exempelvis översvämningar eller extremväder. Enligt Wamslers 

(2014:19) definition av katastrofrisk så är naturföreteelser som översvämningar och 

extremväder inte katastrofer i sig, utan de blir det i förhållande till ett områdes sårbarhet. 

Lokaliseras bebyggelse till riskfyllda områden, finns det olika sätt att minska risken för 

negativa konsekvenser av naturhändelser som exempelvis översvämningar. Bebyggelsen kan 

skyddas med hjälp av olika skyddsåtgärder som vallar, portar eller murar, för att hålla vattnet 



Lunds universitet                                                                                   Snæfríður Thomasdóttir 

 46 

borta. Bebyggelse kan även formas på ett sätt så att även om den utsätts för en översvämning, 

så leder inte det till bestående skada. Detta kan göras med hjälp av olika byggtekniska eller 

andra fysiska lösningar som exempelvis att skapa vattentäta fasader eller att bygga flytande 

konstruktioner som stiger och sjunker i takt med havet (IPCC, 2014). En tredje lösning är att 

bara lokalisera den sortens verksamheter eller anläggningar till riskfyllda områden som kan 

tillåtas drabbas av översvämningar, som exempelvis parker eller rekreationsverksamheter.  

 

I Oceanhamnen läggs mycket vikt vid olika typer av skyddsåtgärder som byggtekniska och 

fysiska lösningar för att skydda området, där det även till viss del möjliggjorts för temporära 

översvämningar, exempelvis i garagen (Projektledare, 2021). Genom implementeringen av 

olika skyddsåtgärder minskar man på ett sätt risken för olyckor och negativa konsekvenser av 

naturhändelser, men det leder inte till att minska områdets sårbarhet, då anledningen till att 

området är sårbart är att bebyggelsen har lokaliserats till ett riskfyllt område till att börja med 

(Storbjörk, 2007). På så vis skapar kommunen nya risker som de sedan måste förhålla sig till 

(Beck, 1998:29). Det visar på att myndigheter med ansvar för stadsplanering både kan bidra 

till att minska konsekvenserna av extremhändelser, men också öka sårbarheten inför dem 

(Wamsler, 2019:8).  

 

Ett sätt att skydda bebyggelse från riskfyllda områden handlar om att flytta bebyggelse från 

kusten, att implementera så kallad reträtt (e. retreat), eller att välja att inte lokalisera bebyggelse 

där, så kallad proaktiv reträtt (IPCC, 2014b; Klimatstrateg, Kommunekolog, 2021). Av 

intervjuerna att döma är idéen om reträtt väldigt kontroversiellt, både i Helsingborg och i 

Sverige som stort. Det ställs i förhållande till den politiska oviljan att antingen skicka ut 

signaler om eller faktiskt genomföra en flytt av bebyggelse, vilket inga politiker skulle kunna 

gå till val på. I Helsingborg menar Klimatstrategen att politiker i Helsingborg väljer att inte 

förhålla sig till reträtt och att det är ett koncept som inte ingår i kommunens plandokument. 

Klimatstrategen upplever en rädsla bland Sveriges politiker att befatta sig med begreppet. Som 

exempel lyftes den havsnära bebyggelsen i Skanör-Falsterbo där politikerna har gjort det 

tydligt att reträtt inte är ett alternativ, medan de som arbetar med de här frågorna vet att det är 

oundvikligt i framtiden (Klimatstrateg, 2021). Vidare upplever Klimatstrategen att politiker 

uppfattar reträtt som att man måste flytta hela bostadsområdena. Reträtt behöver däremot inte 

innebära så drastiska åtgärder, men i fall det är nödvändigt kan det ske på olika sätt. Om man 

började tillåta en diskussion om reträtt, så kunde man börja öppna upp för att utforska konceptet 

och hitta kreativa lösningar. Som exempel på reträtt nämnde Klimatstrategen att ge tillfälliga 
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bygglov för hus eller fritidshus med kravet på att de ska kunna gå att flytta. Således kan 

bebyggelse möjliggöras för nu, men sedan går de att montera ner eller flyttas om och när det 

skulle behövas (Klimatstrateg, 2021).  

 

... reträtt skulle kunna vara [...] att till exempel i England finns det exempel på byar nära 

havet [...] där man har gett tillfälliga bygglov till fritidshus, med kravet då att de ska kunna 

gå att flytta, [...] att vi möjliggör bebyggelse nu men vi kan retirera… 

 

Klimatstrateg, 2021. 

 

Genom att börja diskutera reträtt kan man således börja hitta kreativa lösningar för att vara 

förberedd för att möjliggöra för det i framtiden om det skulle behövas. Men på grund av 

rådande lagstiftning kring detaljplaner krävs det att all mark- och vattenanvändning är tydligt 

planerade och definierade. Därför finns det inte utrymme för att peka ut områden som kan 

användas för något i dagsläget, men som senare ska användas för något annat. Detta skulle 

kunna göras i översiktsplanen, men den är å andra sidan inte juridiskt bindande och därför 

ingen garanti för hur utvecklingen kommer ske. 

 

Eftersom att planeringsprocessen i högsta grad är politiskt och ekonomiskt präglad, ser 

Projektledaren & översiktsplaneraren reträtt som ett möjligt alternativ om kostnaderna för att 

skydda bebyggelse i framtiden blir för hög. Det vill säga att när summan av kostnaderna för att 

investera i skyddsåtgärder, att bland annat pumpa vatten och att säkerställa att det blir rätt tryck 

i hela ledningsnätet, blir högre än intäkterna som bebyggelsen kan generera, då borde 

markvärdet rimligtvis sjunka. Projektledaren & översiktsplaneraren har dock svårt att se, trots 

riskerna, att man inte vill fortsätta utveckla staden i havsnära lägen. 

 

Och det är ju väldigt få incitament eller krafter för att hålla den, det resonemanget [att 

retirera bebyggelse] utan det mesta är ju ändå att lägga investeringar på att skydda sig, 

för man vill ju ha staden nära vattnet, och i dagsläget så har det högt markvärde ju. 

 

Projektledare & översiktsplanerare, 2021. 

 

Det visar återigen på betydelsen av de ekonomiska och politiska krafterna för stadsutveckling 

allmänt, och klimatanpassning specifikt.  
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7.3 ”Husen ska stå där i hundra år” 

Enligt intervjuerna framgår det att planerare och andra kommunala tjänstemän har en god 

förståelse för begreppet resiliens, men då det är ett relativt nytt och outforskat begrepp har de 

svårare att veta hur det ska appliceras i praktiken. Resiliens tolkades av samtliga 

intervjupersoner som motståndskraft och robusthet samt förmågan att kunna hantera händelser 

som stormar utan att det leder till för omfattande skador. 

 

Trots att intervjupersonerna hade liknande definitioner av begreppet resiliens, blev det tydligt 

under vidare diskussion att inställningen till hur resiliens ska uppnås skiljer sig. Det 

uppenbarades två olika läger kring resiliensbyggande strategier. Det ena synsättet handlade om 

att bebyggelse i Oceanhamnen ska stå robust gentemot framtida klimatförändringar. 

Byggnader ska kunna stå i 100 år, eller som Projektledaren uttryckte det: “Forever.” 

(Projektledare, 2021). En annan aspekt av det synsättet var att klimatanpassningen ska ske 

stegvis, nämligen att skyddsåtgärder ska utformas så att det går att bygga på dem stegvis utifrån 

nya scenarion i framtiden (Projektledare och översiktsplanerare, 2021). En tredje aspekt 

handlade om att man jobbar med robusta material, byggnadstekniska lösningar och andra 

fysiska lösningar, för att området ska bli så motståndskraftigt som möjligt (Planarkitekt, 2021). 

Alla dessa åtgärder omfattas av det som kallas incremental adaptation, vilket innebär stegvis 

anpassning för ökad resiliens (Torabi et al., 2017).  

 

Det andra synsättet kring vilka åtgärder som krävs för att öka ett områdes resiliens som 

uppenbarades handlar om att utforska ett paradigmskifte i förhållande till hur kommunen 

förhåller sig till klimatförändringar. Det handlar exempelvis om att avstå från att bygga 

bostäder i riskområden, och istället enbart tillåta verksamheter där (Kommunekolog, 2021). En 

annan lösning handlar om att inte se byggnader som något permanent som ska stå så länge som 

möjligt, utan att de byggs på ett sätt så att de går att montera ned eller flytta när det bedöms att 

området är för riskfyllt för att bo i (Klimatstrateg, 2021).  

 

...jag tycker att på ett sätt att det är en risk att man bygger in sig i en struktur som är svår 

att förändra [...] man skulle kunna flytta den här bebyggelsen, alltså vi bygger den nu men 

vi bygger på ett sätt där vi faktiskt kan flytta den eller kan riva den, [...] risken finns att vi 

bygger in oss i någonting som gör att vi måste hela tiden underhålla och förbättra istället 

för att lägga pengarna på annat… 

 

Klimatstrateg, 2021. 
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Istället för att bygga bostäder i havsnära lägen föreslog Klimatstrategen att marken kunde 

användas som grönområden som får väldigt höga rekreativa värden, där det kan exempelvis 

anläggas parker och anläggningar för olika evenemang, konserter eller upplevelser. I områdena 

kan det inkorporeras multifunktionella ytor som används för olika ändamål beroende på årstid 

och havsvattenstånd, som dessutom kan tillåtas svämmas över utan att det medför bestående 

skador.  

 

Strategin incremental adaptation innebär alltså att fortsatt exploatering i havsnära lägen 

möjliggörs i planeringsprocessen i kustkommuner. Ifall byggnader utformas så att de står i 100 

år, kommer framtida generationer en dag ta över ansvaret för att skydda dem. Då vi inte vet 

med säkerhet hur klimatet kommer att utvecklas de närmaste 100 åren, vet vi inte heller med 

säkerhet hur de ska klimatanpassas för att klara ett framtida klimat. Att exploatera i havsnära 

lägen i dag kan ses som ett sätt att möjliggöra för den nuvarande generationen att njuta av 

närheten till havet och för kommunen att gynnas av erhållna intäkter, men att man skjuter upp 

problemen och att vi på så vis lägger en börda på framtida generationer. Att implementera 

strategin transformational adaptation innebär att värdefull mark i ett centralt läge inte används 

för bostäder. Dessa måste då byggas någon annanstans, vilket möjligen tvingar kustkommuner 

att istället expandera ut mot åkerfält eller naturområden. Däremot kan marken i havsnära lägen 

ändå användas för rekreation, vilket möjliggör för invånare att vistas vid havet, utan att 

kommunen behöver brottas med att skydda bostäder som hotas av havet. Alternativt att 

kommunen möjliggör för bostäder vid havet, men som Klimatstrategen påpekade kan dessa 

sedan monteras ned och flyttas om det skulle behövas. Med tanke på politikers rädsla för 

konceptet om reträtt, verkar politiken och samhället behöva mogna lite i dessa frågor innan det 

kan börja inkorporeras i planeringsprocessen. Men som Klimatstrategen påpekade, skulle 

kommuner gynnas av att börja öppna upp för diskussionen om reträtt, för att vara förberedd 

inför det innan det är för sent. Precis som tidigare forskning kring havsnära exploatering i 

sydsvenska kuststäder pekar på, talar inget för att reträtt är ett alternativ i varken Helsingborg 

eller andra kustkommuner, och kommer kanske inte bli det förrän riskerna för havsnära 

exploatering börjar väga tyngre än fördelarna (Uggla, 2014).  
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7.4 Mot ökad resiliens i Oceanhamnen 

En stor del i att öka Oceanhamnens resiliens har varit att använda kunskapen och erfarenheten 

från tidigare extremhändelser, specifikt i samband med de stormar som har drabbat 

Helsingborg, för att implementera åtgärder i syfte att vara förberedd om en liknande storm 

skulle inträffa igen. Samtliga intervjupersoner nämnde att området ska kunna stå robust i 

händelsen av en framtida storm. Det lyftes av några att en del i områdets resiliens är att vissa 

delar kan tillåtas översvämmas eller att vissa bryggor möjligtvis kan komma att spolas bort, 

och att området ska kunna klara det ändå (Projektledare, Planarkitekt, 2021). De händelser som 

kan sägas ha bidragit mest till en ökad beredskap i Oceanhamnen, och till förhållningssättet till 

klimatanpassning i största allmänhet inom kommunen, är Adventsstormen Berit 2011 och 

stormen Sven 2013. Intervjupersonerna lyfter dessa som avgörande för hur kommunen började 

arbeta med klimatanpassningsfrågor. Händelserna möjliggjorde för en politisk diskussion i de 

frågorna, de bidrog till att dokumentet PM Klimatanpassning togs fram och de bidrog till att 

det togs fram tydliga riktlinjer kring en dimensionerande havsnivå att förhålla sig till 

(Projektledare, Klimatstrateg, Projektledare & översiktsplanerare, Kommunekolog, 2021). 

Även om det är viktigt för ökad resiliens att lära av tidigare erfarenheter, är det minst lika 

viktigt att vara medveten om att vissa händelser inte går att förutsäga, men ett system måste 

kunna hantera och återhämta sig efter sådana händelser ändå. Ett samhälle kan således ses som 

sårbart om det enbart kan hantera sådana händelser som det har erfarit tidigare, och inte 

extremhändelser som är oförutsägbara. Ett samhälles resiliens ökar genom ökad medvetenhet 

om dessa extremhändelser, som även kallas “svarta svanar” (Taleb, 2007). En “grå svan” å sin 

sida, är händelser som är osannolika och omfattande, men det är händelser som går att förutse 

och till och med går att modellera (ibid.:272). Extremt höga havsvattenstånd under extrema 

stormar är exempel på sådana händelser, som till exempel under Adventsstormen Berit 2011. 

 

…Adventsstormen 2011, då var ju vattentoppen så att säga uppe på cirka 4 meter, alltså 

om man räknar in då vågtoppen och inte medelvattennivån, så att det där är en extrem 

situation som meteorologer har förklarat med att det var tre olika vädersystem som 

samverkade och skapade under en halvtimmes tid de här extrema vågorna… 

 

Kommunekolog, 2021. 

 

Risken för att dessa extrema men förutsägbara händelser kommer att ske brukar räknas utifrån 

återkomsttid, det vill säga hur sannolikt det är att en händelse sker under en viss tidsperiod. 

Kommunekologen menar att det många har svårt att ta till sig är att en 100-års händelse lika 
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gärna skulle kunna ske imorgon som om 100 år. Detta är därför något som är oerhört viktigt 

att ha i åtanke vid stadsutvecklingsprojekt i havsnära lägen.  

 

Något som lyftes under intervjuerna var vikten av den mänskliga faktorn för ökad resiliens 

inom Oceanhamnen (Projektledare, Kommunekolog, Projektledare & översiktsplanerare, 

2021).  

 

...det är ju ganska många aspekter, förutom själva strukturen, alltså den fysiska strukturen 

så tänker jag att det handlar också om processerna [kring] hur människor i samhället 

agerar vid en händelse då, är en del i det här med resiliensen tycker jag.  

 

Projektledare & översiktsplanerare, 2021.    

 

Hur människor i ett område agerar vid en händelse och hur väl de klarar av en kris- eller 

katastrofsituation är beroende av områdets grad av community resilience. Områden med hög 

community resilience hanterar kriser och katastrofer bättre (Khan, 2020). Det går inte att tvinga 

fram en känsla av gemenskap eller tillhörighet, men med olika medel kan samhällsplanering 

ändå bidra till det. Detta kan göras både genom fysisk planering och utformningen av urbana 

rum, och genom mer strategisk planering och strukturella insatser. En konkret åtgärd för att 

öka ett områdes community resilience är att utbilda invånare om hur deras område skulle kunna 

drabbas av klimatförändringar. Myndigheter kan även med olika medel assistera människor till 

att vara förberedda inför extremhändelser, så att de vet hur de ska agera i samband med en kris 

eller katastrof (ibid.). Det kan ses som myndigheters ansvar att ifall de exploaterar mark för 

bostadsbebyggelse i sårbara och utsatta områden, måste de även informera och utbilda invånare 

om dess risker. 

 

I intervjuerna diskuterades möjligheten att utbilda invånare i Oceanhamnen om 

extremhändelser som höga vattennivåer och stormar, och hur de skulle hantera sådana 

händelser (Projektledare & översiktsplanerare, Kommunekolog, 2021). En krishandlingsplan 

kan upprättas med information och en konkret plan för hur invånare kan och bör reagera i 

händelsen av en kris. Exempelvis kunde det vara gynnsamt om invånare kunde öva på att 

snabbt få upp sandsäckar under en storm för att undvika översvämningar i lägenheter och 

garage (Projektledare & översiktsplanerare, 2021). Invånare kan å sin sida bidra med relevant 

lokal kunskap eller idéer på innovativa lösningar som myndigheter och företag kan ta del av. 

Genom workshops och informationsmöten kan myndigheter, företag och invånare dela relevant 
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information mellan sig, vilket kan bidra till bättre kommunikation och öka förtroendet mellan 

olika instanser (Fünfgeld, 2010). Detta är ännu ett led i att öka ett områdes resiliens, nämligen 

att öka kunskapsflödet om kris- och katastrofberedskap mellan olika aktörer.  

 

Ett konkret sätt att öka urban resiliens är att möjliggöra för en ökad flexibilitet inom 

planeringssystemet (Wardekker et al., 2010). På så vis finns det en möjlighet att kunna ändra 

riktning om förutsättningar förändras eller ny information uppdagas samt att snabbt kunna 

ställa om vid händelsen av en kris eller katastrof. Denna fråga kan konkretiseras genom att 

nämna exemplet om den dimensionerande havsnivån på +3,5 meter som ska gälla i hela 

Helsingborg. Utifrån det kan frågan ställas om ifall det är mer fördelaktigt att utgå från sådana 

generella men tydliga riktlinjer i samband med klimatanpassning, eller om klimatanpassning 

ska i varje fall utgå från ett områdes specifika förutsättningar. Intervjupersonerna tyckte att 

frågan var svår då de såg en fördel med ökad flexibilitet i planeringen men såg även vikten av 

tydliga riktlinjer som alla måste följa (Klimatstrateg, Projektledare & översiktsplanerare, 

Planarkitekt, 2021). Specifikt nämndes det att eftersom att klimatanpassning är både plats- och 

tidsberoende krävs det flexibla planeringsstrategier och att vara flexibel i tid och rum. Däremot 

är det lätt att frågor hamnar mellan två stolar utan tydliga riktlinjer och att det är svårt att 

försäkra sig om att klimataspekten beaktas av exploatörer om det inte finns ett tydligt 

ställningstagande i kommunen (Klimatstrateg, Projektledare & översiktsplanerare, 2021). 

Frågan tål därför vidare utredning.  

 

Den kanske viktigaste aspekten av ökad urban resiliens i ett havsnära stadsutvecklingsprojekt 

är att utgå från ett systemtänkande (Walker & Salt, 2006:11), vilket framhävdes av 

Projektledaren & översiktsplaneraren: ”…det måste ju vara ett systemtänkande om det ska vara 

resilient.” Det Projektledaren & översiktsplaneraren syftar på här är att det är viktigt för ett 

områdes resiliens att området ses som en helhet, och att alla delar inom området ses som en del 

av ett större system. Det vill säga att det som sker på en plats kommer att påverka någon annan 

plats inom samma område. En skyddsvall är inte till stor nytta till exempel om vatten kan leta 

sig in i området bakvägen. Det är därför viktigt att under planeringsprocessen utforma 

klimatanpassning som utgår från hela områdets förutsättningar. Detta har inte gjorts i 

Oceanhamnen i praktiken, då området är uppdelat i fyra etapper med fyra separata detaljplaner 

där klimatanpassningen har lösts på varje plats för sig. Projektledaren & översiktsplaneraren 

menar att hade klimatanpassningen utgått från ett större område än bara varje detaljplan för 

sig, till och med ett område större än bara Oceanhamnen, så är det möjligt att det hade funnits 
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möjligheter för andra lösningar. Detta försvåras av den byråkrati och rigiditet som ju 

detaljplaneprocessen kännetecknas av, såväl som de ekonomiska och politiska krafter som 

påverkar planeringsprocessen. Detta pekar på att klimatanpassningsarbetet skulle gynnas av 

större flexibilitet inom samhällsplaneringen. 

 

En annan viktig aspekt av att utgå från ett systemtänkande innebär att inse att våra mänskliga 

system och planetens ekosystem är sammanlänkade, och att de egentligen ska ses som ett enda 

komplext system (Walker & Salt, 2006:31). Genom att applicera det på Oceanhamnen kan 

natur och kultur vävas samman för att minska områdets sårbarhet. Detta kan göras genom att 

exempelvis härma efter naturens egna processer, inkorporera naturen i stadslivet och utgå från 

naturens egenvärde. Det skulle även vara fördelaktigt att använda naturbaserade och 

ekosystembaserade lösningar för klimatanpassning (Bush & Doyon, 2019; LIFE Coast Adapt, 

2020). Genom att avlägsna oss från naturen och sätta upp barriärer mot den, gör vi oss samtidigt 

sårbara inför den. Mycket av klimatanpassningsarbetet i Oceanhamnen handlar om att skydda 

området från havet, att hålla vattnet på avstånd, men frågan är hur länge det kan göras och hur 

rimligt det är med tanke på att exploateringen ju sker så nära vattnet. Med tanke på 

Oceanhamnens läge och utifrån prognoser om klimatförändringar, kan det argumenteras för att 

det mest långsiktiga alternativet är att redan idag acceptera att havet och stormar kommer att 

ha sin gång i området, och att förbereda både människor och infrastruktur inför det.  

 

I ett större perspektiv innebär ett systemtänkande att se hur Oceanhamnen är en del i ett större 

system som utgörs av hela kommunen. Det innebär att konsekvenserna av klimatförändringar 

i Oceanhamnen påverkar i förlängning kommunen som stort. Här kan en parallell dras till det 

som togs upp av intervjupersonerna i samband med en nationell klimatfond, nämligen att det 

kan tyckas orimligt att varje kommun ska ansvara för sin egen klimatanpassning. Alla 

sydsvenska kustkommuner ingår i ett stort system, och hela Sveriges kommuner ingår i ett 

ännu större system. Klimatet respekterar inte kommungränser.   

 

Likt tidigare forskning har föreslagit, är det av vikt för ökad resiliens att se mänskliga och 

naturliga system som nära sammanvävda (Walker & Salt, 2006:31; Stockholm Resilience 

Center, 2015; Blair & Mabee, 2020). För en ökad resiliens i Oceanhamnen, kan detta nämnas 

som en viktig faktor att inkorporera i planeringsprocessen i fortsatt utveckling av området. 

Detta föreslås även som väsentligt att inkludera i hela kommunens planeringsprocesser, för att 

sträva mot ökad resiliens i hela Helsingborg.   
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8. Diskussion 

På grund av att människor och natur är så nära sammanlänkade, är det inte förvånansvärt att 

människor vill bo och vistas havs- och naturnära. Med god stadsplanering kan planerare och 

andra kommunala tjänstemän möjliggöra för detta. Stadsutvecklingsprojektet i Oceanhamnen 

är ett exempel på att outnyttjad mark i havsnära läge rustas upp vilket möjliggör för en närmare 

kontakt mellan havet, staden och dess invånare. Om den urbana utvecklingen fortsätter som 

den har gjort de senaste åren kommer allt fler människor bo i städer i framtiden och det är 

viktigt att den mark som finns tillgänglig används på ett bra sätt. Det dilemma som däremot 

uppstår vid användningen och exploateringen av havsnära mark är de risker som det medför i 

förhållande till framtida (och samtida) konsekvenser av klimatförändringar. Havet medför ett 

hot som stadsplanerare och andra kommunala tjänstemän måste förhålla sig till vid planeringen 

av ett havsnära stadsutvecklingsprojekt. Som tidigare forskning pekar på, är detta dock enbart 

en av många aspekter att förhålla sig till i planeringsprocessen, vilket gör att det kanske inte 

alltid får tillräckligt med uppmärksamhet (Storbjörk & Hjerpe, 2013; Uggla & Storbjörk, 

2012).  

 

Oceanhamnens största fördel, närheten till havet, är även dess största sårbarhet. Det ska dock 

inte glömmas att naturhändelser orsakade av havet som en översvämning inte är en katastrof i 

sig. Precis som att smuts bara är material på fel ställe (Douglas, 2002:44), det vill säga att det 

är något relativt, så är stora mängder vatten bara problematiskt om det händer på fel plats vid 

fel tillfälle. En översvämning är bara en katastrof i relation till hur sårbart det system är som 

översvämningen drabbar (Wamsler, 2014:19). Ett led i att öka en stads resiliens är således att 

acceptera att naturen kommer att ha sin gång med våra samhällen, med tanke på att vi är en del 

av den och den är en del av oss. Att leva nära naturen behöver inte vara ett problem, så länge 

vi är förberedda på konsekvenserna av det.  

 

Klimatanpassning i planeringsprocessen inom Oceanhamnen går helt i linje med vad tidigare 

forskning pekar på om klimatanpassning i svenska kustkommuner, nämligen att politiska och 

ekonomiska ambitioner vägs mot att klimatsäkra områden för framtidens hot (Storbjörk, 2007). 

Liksom i andra svenska kustkommuner, hindrar inte kunskapen om klimatförändringar fortsatt 

havsnära stadsutveckling i Helsingborg (Storbjörk & Uggla, 2014). Då klimatanpassning 

innebär mycket stora investeringar, pekar detta arbete likt tidigare forskning på ett behov av 

ökat statligt stöd (Storbjörk, 2006). Det stödjs även av det faktum att för ökat systemtänkande 
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och således ökad resiliens krävs det att kommuner inte ses som separata enheter som ansvarar 

för sin egen klimatanpassning, utan istället borde hela regioner eller hela landet ses som ett 

enda stort system.  

 

Konsekvenser av klimatförändringar är något som planerare och kommunala tjänstemän måste 

ta i beaktning vid planering av havsnära stadsutvecklingsprojekt i Sveriges sydliga 

kustkommuner. De måste ständigt väga fördelarna med att bo och vistas nära havet mot 

riskerna för olyckor och negativa konsekvenser av klimatförändringar. God stadsplanering 

innebär att arbeta för att öka stadens resiliens genom att arbeta med naturen och inte emot den.  
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9. Slutsats 

Detta arbete har utforskat frågor om klimatanpassning, riskhantering och resiliens i 

planeringsprocessen av ett havsnära stadsutvecklingsprojekt. Detta har gjorts genom en 

fallstudie av Oceanhamnen i Helsingborg och fem djupgående intervjuer med planerare och 

andra kommunala tjänstemän inom Helsingborgs stad. Arbetets syfte har varit att besvara 

följande frågeställningar: 

 

❖ Hur förhåller sig planerare och andra tjänstemän inom den kommunala sektorn till 

klimatanpassning, risk och resiliens under planeringen av ett havsnära 

stadsutvecklingsprojekt? 

❖ Varför väljer Helsingborg att exploatera mark i havsnära lägen? 

 

Det finns många fördelar med att bygga havsnära, vilka vägs mot de risker som det medför att 

bygga i ett sårbart och utsatt läge. Dessa fördelar är bland annat de avsevärda intäkter som 

genereras, att det möjliggör för invånare att bo och vistas nära havet samt att mark används 

som annars är outnyttjad. Dessa aspekter väger tyngre för kommunen än de risker som ett 

förändrat klimat medför, vilket leder till att mark i havsnära lägen exploateras. 

Planeringsprocessen allmänt, och klimatanpassning specifikt, styrs av ekonomiska och 

politiska aspekter. Det kan uppstå dilemman då politiska ambitioner vägs mot behovet av att 

lokalisera bebyggelse till mark som är säker i förhållande till risken för översvämning och 

extremväder. En planerare har en samordnande roll som går ut på att väga och balansera olika 

intressen mot varandra. Det är därför viktigt att i planeringsprocessen involvera andra 

tjänstemän med kunskap och erfarenheter om klimatfrågor som har legitimiteten att ifrågasätta 

och vägleda i dessa frågor. Klimatanpassning spänner över flertalet olika sakfrågor i tid och 

rum och är dessutom beroende av ekonomiska och politiska krafter. Det är därför av vikt att 

diskutera dessa frågor på en stadsövergripande nivå och närmare politiken.  

 

Genom att placera bebyggelse i ett riskfyllt område, gör det kommunen sårbar inför framtida 

klimatförändringar. Myndigheter med ansvar för stadsplanering kan bidra till att minska 

konsekvenserna av extremhändelser, men också öka sårbarheten inför dem. Under intervjuerna 

uppenbarades två läger kring förståelsen för strategier för ökad resiliens. Det ena handlade om 

att bebyggelse ska vara så robust att den kan stå hur länge som helst, och att resiliens nås genom 

stegvis anpassning. Det andra handlade om att införa ett paradigmskifte kring förståelsen för 
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klimatanpassning och risk, och att resiliens nås genom en transformation av rådande strukturer. 

Avslutningsvis är den viktigaste åtgärden för att bidra till ökad resiliens i Oceanhamnen, som 

arbetets titel syftar på, att inkorporera ett systemtänkande i planeringsprocessen. Genom att 

länka samman mänskliga och naturliga system är vi bättre förberedda inför framtidens faror 

och möjligheter.  

 

9.1 Vidare forskning 

Då en av slutsatserna för detta arbete var att havsnära stadsutveckling styrs av politiska krafter, 

vore det intressant för vidare forskning att studera politikers förhållningssätt till de teman som 

detta arbete behandlar. Dessutom vore det av intresse att studera skillnader och likheter bland 

politiska partier i dessa frågor, för att utforska om havsnära stadsutveckling och 

klimatanpassning skulle se olika ut beroende på politisk majoritet i en kommun. Då detta arbete 

har studerat klimatanpassning, risk och resiliens i samband med ny bebyggelse i havsnära läge, 

vore det även intressant för framtida forskning att utforska samma teman men applicerade på 

befintlig bebyggelse. Där vore det särskilt intresseväckande att studera olika förhållningssätt 

till begreppet reträtt samt hur planerad reträtt skulle kunna se ut.  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 1 
 

Intervjun genomfördes med en före detta projektledare för H+ i Helsingborgs stad. 

Datum: 2021-03-26. 

Längd: 50 min. 

 

 

❖ Kan du berätta lite om din roll i H+ projektet och din upplevelse av att jobba med projektet? 

- Vad har du tyckt mest om i ditt arbete och vad har varit svårast? 

- Finns det några händelser eller människor som varit avgörande under ditt arbete med 

H+? 

 

❖ Hur gick diskussionerna och argumenten om klimatet och klimatanpassning när du började 

arbeta med projektet?  

- Upplever du att diskussionerna och förståelsen för dessa frågorna har förändrats sen 

dess och i så fall hur?  

- Finns det några händelser eller nyckelpersoner som har bidragit till dessa förändringar? 

 

❖ Oceanhamnen är ju ett exploateringsprojekt vid havet. Vilka risker och möjligheter kan enligt 

dig skapas av det havsnära läget? 

- Har det funnits kritiska röster mot att exploatera och bygga bostäder så nära havet? 

- Från vilka håll och hur har man hanterat det? 

  

❖ Har det funnits några hinder i planeringsprocessen för att möjliggöra att exploatera vid havet 

och i så fall vilka?  

- Vilka intressenter har varit inblandade under de spänningarna/motsättningar?  

- Har det funnits andra mål- och intressekonflikter då man tagit hänsyn till 

klimatförändringarna?  

- Har du upplevt att ni varit tvungna att göra avvägningar mellan olika intressen under 

processen av att klimatanpassa området? 

 

❖ Känner du till begreppet resiliens i samband med stadsbyggnad och klimatanpassning? 

- Upplever du att tankar och idéer om resiliens har lyfts under projektets utveckling? 

Från vilka håll förs de diskussionerna i så fall? 
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❖ En annan del av begreppet resiliens handlar om risk och vilka risker en kommun eller stad är 

beredda att ta. Hur upplever du att staden har ställt sig till just begreppet risk i samband med 

klimatförändringar i planeringsprocessen?  

- Vilka risker har staden identifierat i samband med exploateringen i Oceanhamnen och 

hur förhåller man sig till dessa? 

- Ett exempel på risk är ju risken att de stormar som ägt rum i Helsingborg på sistone 

ska drabba staden igen, har det talats något om att området ska klara liknande 

väderhändelser? 

 

❖ Hur ställer du dig till konceptet att retirera, att staden flyttar sin bebyggelse från havet som 

respons mot ett stigande hav?  

- Tror du att städer i framtiden kommer att implementera sådana åtgärder? 

 

❖ Om du hade haft helt fria tyglar och inget som begränsade dig, hade du velat se några andra 

sorters lösningar eller anpassningar i Oceanhamnen? 

- Vad är det som förhindrar att detta kan genomföras? 

 

❖ Vad har intresserat dig mest med utvecklingen av Oceanhamnen och H+?  

- Vilka har varit de största lärdomarna för dig under din tid som projektledare? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 2 
 

Intervjun genomfördes med en klimatstrateg vid Helsingborgs stad. 

Datum: 2021-04-07. 

Längd: 50 min. 

 

 

❖ Vad innebär din roll som klimatstrateg på Helsingborgs stad och vad innefattas ditt arbete av? 

 

❖ Hur har du varit inbladad i projektet Oceanhamnen inom H+? 

 

❖ Vilka är de huvudsakliga klimatanpassningsåtgärderna ni implementerar i Oceanhamnen och 

hur resonerade ni kring framtagandet av dessa?  

- Vilka möjligheter och hinder påverkar klimatanpassningsarbetet och valet av åtgärder? 

- Vilka andra förutom du för talan om klimatanpassning i Oceanhamnen? 

 

❖ Har det skett några avvägningar mellan klimatanpassningsåtgärder och andra intressen under 

planeringsprocessen i Oceanhamnen? 

 

❖ Vilken tidshorisont vad gäller klimatanpassningsarbete förhåller ni er till i staden generellt och 

i Oceanhamnen specifikt?  

 

❖ Vilka möjligheter och risker ser du med att utveckla en stadsdel i ett havsnära läge? 

- Hur förhåller staden sig till risk vad gäller höjda havsnivåer? 

 

❖ Har stormarna som drabbat Helsingborg de senaste åren påverkat hur staden förhåller sig till 

klimatanpassning och i så fall hur? 

- Har det påverkat hur ni tänker kring klimatanpassning i Oceanhamnen och förväntas 

Oceanhamnen klara liknande stormar i framtiden? 

 

❖ Känner du till begreppet resiliens i samband med stadsbyggnad och klimatanpassning? 

- Hur tolkar du begreppet resiliens i samband med havsnivåhöjningar i städer? 

- Anser du att ni arbetar med resisilensbyggande åtgärder i samband med 

havsnivåhöjningar i Oceanhamnen och i så fall vilka? 

- Vilka andra åtgärder (eller arbetssätt, idéer, förhållningssätt, förändringar) skulle enligt 

dig kunna implementeras eller genomföras för att öka områdets resiliens mot höjda 

havsnivåer? 
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❖ Känner du till IPCC’s tre strategier attack, försvar, reträtt? 

- Hur kan ert klimatanpassningsarbete i staden generellt och i Oceanhamnen specifikt 

tolkas utifrån dessa strategier? 

- Hur ser du på den strategi som kallas “reträtt” och hur förhåller sig staden till den 

strategin? 

 

❖ Vilka för- och nackdelar ser du med att antingen planera för ett förändrat klimat utifrån tydliga 

riktlinjer, eller att behålla en större flexibilitet i planeringen genom att utgå från varje enskild 

plats för sig och ta hänsyn till dess förutsättningar? 

- Vilket av de två upplever du att ni har gjort i Oceanhamnen? 

 

❖ Till hur stor del tycker du att klimatanpassningsarbetet inkorporeras i stadens olika 

styrdokument och till hur stor del är det ett eget fält? 

 

❖ Vad du har lärt dig efter arbetet med Oceanhamnen och vilka aspekter av arbetet har varit roliga 

eller intressanta?  
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Bilaga 4 – Intervjuguide 3 
 

Intervjun genomfördes med en före detta Projektledare för FÖP H+ och översiktsplanerare 

vid Helsingborgs stad. 

Datum: 2021-04-08. 

Längd: 45 min. 

 

 

❖ Skulle du kunna berätta lite om din roll som projektledare för FÖPen och hur du hamnade där? 

 

❖ Minns du vilka diskussioner eller argument som fördes kring klimatfrågor eller 

klimatanpassning under ett tidigt skede av projektet? 

- Förändrades det förhållningssättet under projektets utveckling? 

 

❖ Vilka möjligheter och hinder fanns det och har funnits för implementeringen av 

anpassningsåtgärder eller annat klimatarbete? 

- Har det gjorts några avvägningar mellan klimatanpassning och andra intressen inom 

projektet? 

- Vilka har förutom du arbetat med eller fört talan om klimatfrågor eller frågor om 

klimatanpassning under projektets gång? 

 

❖ FÖPen utgår från en dimensionerande havsnivå på +3,5 m för den fysiska planeringen i 

Oceanhamnen, som är en liten ökning från nivån som angavs i ÖP2010. Vad byggde ni den nya 

nivån på och hur resonerade ni kring det?  

 

❖ Vilka möjligheter och risker ser du med att utveckla en stadsdel i ett havsnära läge? 

- Hur förhöll ni er till och resonerade kring risken med höjda havsnivåer och dess 

konsekvenser för ny bebyggelse? 

- Vilka olika intressen vägdes och balanserades under planeringen av Oceanhamnen? 

 

❖ Upplevde du att stormarna som har drabbat Helsingborg de senaste åren påverkade hur ni 

resonerade kring klimatanpassning och klimatfrågor och i så fall hur? 

- Planerade man för att Oceanhamnen skulle kunna klara liknande stormar? 

 

❖ Känner du till begreppet resiliens i samband med stadsbyggnad och klimatanpassning? 

- Hur tolkar du begreppet resiliens i samband med havsnivåhöjningar i städer? 

- Anser du att ni arbetade med resisilensbyggande åtgärder i samband med 

havsnivåhöjningar i Oceanhamnen och i så fall vilka? 
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- Vilka andra åtgärder (eller arbetssätt, idéer, förhållningssätt, förändringar) skulle enligt 

dig kunna implementeras eller genomföras för att öka områdets resiliens mot höjda 

havsnivåer? 

 

❖ Vilka argument och diskussioner ledde fram till idéen om det Blågröna stråket? 

- Hur ser du på det utifrån tankar om klimatanpassning och resiliensbyggande åtgärder?  

 

❖ Vilka för- och nackdelar ser du med att antingen planera för ett förändrat klimat utifrån tydliga 

riktlinjer, eller att behålla en större flexibilitet i planeringen genom att utgå från varje enskild 

plats för sig och ta hänsyn till dess förutsättningar? 

- Vilket av de två upplever du att ni har gjort i Oceanhamnen? 

 

❖ Till vilken grad upplever du att klimatanpassning inkorporeras i olika styrdokument respektive 

ses som ett eget fält inom staden?  

 

❖ Vilka lärdomar av arbetet med FÖP H+ som du tog med dig till ditt nuvarande arbete?  
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Bilaga 5 – Intervjuguide 4 
 

Intervjun genomfördes med en planarkitekt vid Helsingborgs stad. 

Datum: 2021-04-14. 

Längd: 50 min. 

 

 

❖ Skulle du vilja berätta lite om din roll i Oceanhamnen och vad ditt arbete innefattas av?  

 

❖ Vilka är de huvudsakliga klimatanpassningsåtgärderna mot höjda havsnivåer ni 

implementerar i Oceanhamnen och hur resonerade ni kring framtagandet av dessa?  

- Vilka möjligheter och hinder påverkar klimatanpassningsarbetet och valet av 

åtgärder? 

- Som jag har förstått det jobbar ni med en dimensionerande havsnivå på +3,5 

meter i staden och för att klara det i Oceanhamnen har ni bland annat valt att 

höja upp marken till +3,5 meter, fanns det några andra alternativ ni diskuterade 

för att kunna klara den dimensionerande nivån?  

- Vilka klimatanpassningsåtgärder hade du velat implementera om du hade helt 

fria tyglar? 

• Vad hindrar er från att implementera de åtgärderna? 

- Vilka inom projektet för talan om klimatanpassning och klimatfrågor i 

Oceanhamnen? 

 

❖ Har det skett några avvägningar mellan klimatanpassningsåtgärder och andra intressen 

under planeringsprocessen i Oceanhamnen?  

 

❖ Har det funnits i diskussionen om vilka användningsområden är lämpliga för 

byggnaderna i Oceanhamnen? 

 

❖ Vilka möjligheter och risker ser du med att utveckla en stadsdel i ett havsnära läge? 

- Hur förhöll ni er till och resonerade kring risken med höjda havsnivåer, 

extremväder som stormar och dess konsekvenser för ny bebyggelse? 

- Vilka olika intressen vägdes och balanserades under planeringen av 

Oceanhamnen? 
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❖ Har stormarna som drabbat Helsingborg de senaste åren påverkat hur staden förhåller 

sig till klimatanpassning i Oceanhamnen och i så fall hur? 

- Förväntas Oceanhamnen klara liknande stormar i framtiden? 

 

❖ Känner du till begreppet resiliens i samband med stadsbyggnad och klimatanpassning? 

- Hur tolkar du begreppet resiliens? 

- Anser du att ni arbetar med resisiliensbyggande åtgärder i samband med 

havsnivåhöjningar i Oceanhamnen och i så fall vilka? 

- Vilka andra åtgärder (eller arbetssätt, idéer, förhållningssätt, förändringar) 

skulle enligt dig kunna implementeras eller genomföras för att öka områdets 

resiliens mot höjda havsnivåer? 

 

❖ Vilka för- och nackdelar ser du med att antingen planera för ett förändrat klimat utifrån 

tydliga riktlinjer, eller att behålla en större flexibilitet i planeringen genom att utgå från 

varje enskild plats för sig och ta hänsyn till dess förutsättningar? 

- Vilket av de två upplever du att ni har gjort i Oceanhamnen? 

 

❖ Till hur stor del tycker du att klimatanpassningsarbetet inkorporeras i stadens olika 

styrdokument och till hur stor del är det ett eget fält? 

 

❖ Vad har du lärt dig efter arbetet med Oceanhamnen och vilka aspekter av arbetet har 

varit roliga eller intressanta?  
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Bilaga 6 – Intervjuguide 5 
 

Intervjun genomfördes med en före detta kommunekolog vid Helsingborgs stad. 

Datum: 2021-04-16. 

Längd: 50 min. 

 

❖ Vad var din roll inom projekten H+ och Oceanhamnen och vad innefattades ditt arbete av? 

 

❖ Minns du hur diskussionerna gick kring klimatfrågor och klimatanpassning i Oceanhamnen i 

ett tidigt skede av processen?  

- Upplever du att det förhållningssättet ändrades med tiden och i så fall hur? 

- Finns det några händelser eller nyckelpersoner som har bidragit till dessa förändringar? 

 

❖ Vilka möjligheter och hinder fanns det och har funnits för implementeringen av 

anpassningsåtgärder eller annat klimatarbete? 

- Har det gjorts några avvägningar mellan klimatanpassning och andra intressen inom 

projektet? 

- Vilka har förutom du arbetat med eller fört talan om klimatfrågor eller frågor om 

klimatanpassning under projektets gång? 

 

❖ Vilka möjligheter och risker ser du med att utveckla en stadsdel i ett havsnära läge? 

- Hur förhöll ni er till och resonerade kring risken med höjda havsnivåer och dess 

konsekvenser för ny bebyggelse? 

- Upplever du att det finns en förståelse för riskerna med att exploatera i ett havsnära 

läge? 

- Varför tror du att man väljer att exploatera nära havet trots att man har kunskap om 

stigande havsnivåer och klimatförändringar? 

 

❖ Har det funnits i diskussionen om vilka användningsområden är lämpliga för byggnaderna i 

Oceanhamnen? 

- Har det funnits kritiska röster mot att exploatera och bygga bostäder så nära havet? 

- Från vilka håll och hur har man hanterat det? 

 

❖ Vilka olika intressen och aspekter spelar in vid valet av klimatanpassningsåtgärder? 

- Om du hade haft fria tyglar vid klimatanpassningen eller i planprocessen generellt, 

hade du ändrat något då? 
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❖ Upplevde du att stormarna som har drabbat Helsingborg de senaste åren påverkade hur ni 

resonerade kring klimatanpassning och klimatfrågor och i så fall hur? 

- Planerade man för att Oceanhamnen skulle kunna klara liknande stormar? 

 

❖ Känner du till begreppet resiliens i samband med stadsbyggnad och klimatanpassning? 

- Hur tolkar du begreppet resiliens i samband med havsnivåhöjningar i städer? 

- Anser du att ni arbetade med resisilensbyggande åtgärder i samband med 

havsnivåhöjningar i Oceanhamnen och i så fall vilka? 

- Vilka andra åtgärder (eller arbetssätt, idéer, förhållningssätt, förändringar) skulle enligt 

dig kunna implementeras eller genomföras för att öka områdets resiliens mot höjda 

havsnivåer? 

 

❖ Hur ställer du dig till konceptet att retirera, att staden flyttar sin bebyggelse från havet som 

respons mot ett stigande hav?  

- Tror du att städer i framtiden kommer att implementera sådana åtgärder? 

 

❖ Till vilken grad upplever du att klimatanpassning inkorporeras i alla olika enheters arbete 

respektive ses som ett eget fält inom staden?  

- Vilket tycker du är mer fördelaktigt? 

 

❖ Vad var roligast eller mest intressant med att jobba med FÖP H+?  
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Bilaga 7 – Kodbok 
 

Koder Definitioner Exempel från intervjuerna Färg 

Möjligheter/Fördelar 

med att exploatera 

vid havet  

Identifierade möjligheter 

och fördelar med att bygga 

och utveckla i ett havsnära 

läge. Positiv inställning till 

exploatering i ett havsnära 

läge. 

”Ja det är ju för att det är så attraktiva 

tomter liksom och det här havsnära det 

har ju alltid vart superattraktivt och 

byggföretagen vill ju också bygga i 

sånna lägen där man kan ta ut höga 

hyror och bygga exklusivt.” 

 

Light red berry 2 

Risker/Nackdelar 

med att exploatera 

vid havet 

Identifierade risker och 

nackdelar med att bygga 

och utveckla i ett havsnära 

läge. Negativ inställning 

till exploatering i ett 

havsnära läge. 

”…men risken finns att vi bygger in 

oss i någonting som gör att vi måste 

hela tiden underhålla och förbättra 

istället för att lägga pengarna på 

annat...” 

 

Light yellow 2 

Resiliens  Tolkningar, åsikter och 

applicering av begreppet 

resiliens. 

”Och det måste ju vara ett 

systemtänkande om det ska vara 

resilient. Tänker jag.” 

 

Light green 2 
 

Risk  Tolkningar, åsikter och 

applicering av begreppet 

risk. 

”Nej, utan det är ju asså bostäder är ju 

det mest riskabla för då är det ju risk 

för liv alltså, sen kommer nästa nivå 

när det är risk för egendom.” 

 

Light cornflower 

blue 2 
 

Hinder/Svårigheter Identifierade hinder eller 

svårigheter som påverkar 

klimatanpassning och 

resiliensbyggande åtgärder 

”…hur gör man då med en fastighet 

som delvis är kulturmiljöhistoriskt 

intressant och samtidigt säkra den mot 

stigande havsnivåer, det är ju en 

jättelurig fråga som säkert är ganska 

vanlig också just det här med hur 

förhåller man sig till hotet och till 

kulturhistoriska miljöer?” 

Light purple 2 
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Tekniska och 

fysiska lösningar  

Förslag eller exempel på 

tekniska lösningar som 

lyfts fram i samband med 

klimatanpassning. 

”…då får man ju göra en 

Hollandslösning då får man ju ha, sätta 

ner barriärer och sen pumpa upp vatten 

hela tiden eftersom att man, ja du vet i 

Holland så ligger man ju under 

havsnivån så där får man ju pumpa upp 

grundvattnet, eftersom att havet 

reglerar det.” 

 

Dark yellow 1 

Planerarens roll Diskussioner om 

planerarens komplexa roll i 

samband med 

klimatanpassning. 

”…så blir det ju skarpt läge när man 

tar fram detaljplanen och börjar räkna 

på BTA hur mycket byggbar yta har vi 

här, hur mycket ska vara bostadsyta 

och så vidare…” 

 

Dark green 1 

Ansvar  Frågor om vilka aktörer 

som har ansvaret för 

klimatanpassning och 

resiliensbyggande åtgärder. 

”Och det ansvaret ligger ju på politiken 

också att se till att det blir gjort alltså, 

[…] miljöförvaltningen har ju också ett 

ansvar där att driva på sånna här saker 

så att…” 

 

 

Dark cornflower 

blue 1 
 

Stormar Diskussioner om stormar 

som har drabbat 

Helsingborg. 

”…så att då när vi hade stormen, 

Adventsstormen 2011, då var ju 

vattentoppen så att säga uppe på cirka 

4 meter…” 

 

Dark magenta 2 

Reträtt Diskussioner om reträtt, det 

vill säga en åtgärd som 

respons mot stigande 

havsnivåer som innebär att 

bebyggelse flyttas från 

strandlinjen. 

”…medan att reträtt kan vara att man 

flyttar bebyggelse eller låter bli att 

bygga där till exempel…” 

 

Light magenta 3 

Ekonomi/Politik  Ekonomiska och politiska 

aspekter av 

klimatanpassning. 

”Hamburg är ju en stor stad och de har 

mycket pengar så de kan fixa sånt asså. 

Men jag vet inte när politiken blir 

riktigt mogen här faktiskt.” 

 

Gray 
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