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Abstract 

Climate adaptation efforts are needed to deal with the impacts of climate change, 

and it is needed through the entire society. Since 2018, 32 national authorities and 

the 21 county administrative boards in Sweden are assigned to initiate, support and 

evaluate the work with climate adaptation within their areas of responsibility and 

within the framework of their assignments. There is need for good examples, so 

authorities can learn from each other. The aim of the thesis is to examine the 

possibilities of the authorities subject to the Ordinance on Agencies’ Climate 

Change Adaptation to execute and develop the work with climate adaptation by 

studying their identified barriers and success factors. The authorities’ annual 

reports to SMHI were studied and nine semi structured interviews with different 

national authorities and county administrative boards were conducted. The findings 

of the study show that there are several barriers to climate change adaptation. Lack 

of financial resources, human resources and access to knowledge are central 

barriers. However, some of the interviewed authorities have found ways to handle 

some of their barriers, often involving collaborations with other actors. Key success 

factors are access to knowledge and guidance, which is connected to other 

prominent factors: external and internal coordination and organizational structures 

and routines. Commitment by the political leadership of the authority, formal 

requirements and human and financial resources are also success factors for climate 

adaptation. Finally, the study concludes that a combination of different identified 

success factors as well as continued identification and management of barriers is 

important for a successful climate adaptation work. There are good examples to 

follow, but there is an individual learning process all authorities need to go through.  

 

Key words: Climate adaptation, authority, county administrative board, success 

factors, barriers 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Framgångar och hinder i myndigheternas klimatanpassningsarbete 

Vilka möjligheter har Sveriges myndigheter som berörs av klimatanpassnings-

förordningen för att utföra och utveckla sitt klimatanpassningsarbete? Vilka dörrar 

är öppna, vilka är stängda, och vilka står på glänt? Denna studie visar att det finns 

flera framgångsfaktorer hos de undersökta myndigheterna, som andra myndigheter 

kan tar lärdomar av. Det finns också hinder för ett välfungerande 

klimatanpassningsarbete. En del av dessa behöver hanteras nationellt men vissa 

hinder kan myndigheterna till viss del själva åtgärda. 

Sveriges medeltemperatur stiger, nederbörden väntas öka, havsnivån väntas höjas, 

och tillfällen med extremväder kan bli fler. Hela samhället behöver anpassas till ett 

förändrat klimat, och en mängd aktörer på olika nivåer behöver engagera sig i det 

arbetet. Myndigheter har en viktig roll inom sina respektive ansvarsområden. Under 

2018 fick 32 nationella myndigheter och alla landets länsstyrelser i uppdrag att på 

olika sätt arbeta med klimatanpassning. Flera av dem har arbetat med 

klimatanpassning tidigare men för en del är det ett helt nytt område. Det finns behov 

av goda exempel för att myndigheterna ska kunna lära av varandra och det gäller 

alla, oavsett hur länge de arbetat med klimatanpassning. I studien undersöks det 

vilka möjligheter myndigheterna har för att utföra och utveckla sitt 

klimatanpassningsarbete genom att deras uppfattade hinder och framgångsfaktorer 

identifieras. Avsikten är att myndigheternas framgångsfaktorer ska kunna 

översättas till goda exempel till stöd för andra myndigheter.  

Resultatet visar att myndigheterna ser flera hinder för klimatanpassning. Ett 

framträdande hinder är resurser, inte bara för den egna organisationen utan även för 

andra aktörer inom myndigheternas ansvarsområden. Kunskapsbrist är också ett 

centralt hinder där främst kunskapsunderlag saknas. Även extern och intern 

samordning och ansvarsfördelning har tagits upp av många myndigheter. 

Myndigheterna försöker kontinuerligt bemöta vissa hinder, genom exempelvis 

samverkan. Oftast behövs dock lösningar från nationellt håll. 

Vanligt förekommande framgångsfaktorer är tillgång till kunskap och 

vägledning, vilket kan ses som sammanfattande för flera andra framgångsfaktorer 

såsom organisationens strukturer och rutiner, samarbete med andra aktörer och 

intern koordinering. Framgångsfaktorerna i den interna organisationen är 

exempelvis interna samverkansgrupper för klimatanpassning och samordnare som 
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har nätverk internt och externt. Externt samarbete är exempelvis deltagande i 

SMHIs myndighetsnätverk. Förordningen i sig och ledningens engagemang 

upplevs ha gett mer tyngd i arbetet. Myndigheternas personella resurser var en 

återkommande framgångsfaktor, och öronmärkt medelstilldelning har en stor 

inverkan på klimatanpassningsarbetet.  

Skillnader i myndigheternas svar är kopplat till deras förutsättningar. 

Uppdragen skiljer sig åt, myndigheterna är olika stora och ofta är det olika hinder 

och framgångar som upplevs beroende på vilken fas man är i 

klimatanpassningsarbetet. En kombination av olika identifierade 

framgångsfaktorer samt fortsatt identifiering och hantering av hinder är av vikt för 

ett framgångsrik klimatanpassningsarbete. Det finns många goda exempel men det 

finns en individuell inlärningskurva som alla myndigheter behöver gå igenom för 

att lära sig hantera sin specifika situation. 
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1. Inledning 

Avsnitt 1 presenterar studiens problemformulering, följt av en redogörelse för 

tidigare forskning, syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

1.1 Problemformulering 

Klimatförändringar till följd av utsläpp av växthusgaser påverkar jorden på en 

mängd sätt, och på olika sätt i olika delar av världen (IPCC, 2014). I Sverige väntas 

bland annat mildare och blötare vintrar, ändrade flöden i vattendrag, stigande 

havsnivåer, längre perioder av torka och en längre växtsäsong (Kunskapscentrum 

för klimatanpassning, 2021 a). Hela samhället behöver anpassas till dessa 

förändringar. Enligt Sveriges nationella strategi för klimatanpassning har 

nationella myndigheter och länsstyrelser en central roll i denna omställning (Miljö- 

och energidepartementet, 2017). 

Klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007 konstaterade att det är 

nödvändigt att påbörja klimatanpassningsarbetet så snart som möjligt. Det ledde till 

att Sveriges länsstyrelser fick ett tydligt utpekat samordningsuppdrag för regional 

klimatanpassning och att Plan- och bygglagen fick ett tillägg om hänsyn till 

klimatanpassning i översikts- och detaljplanering (Glaas & Juhola, 2013). I 

avsaknad av en nationell anpassningsstrategi bedrevs klimatanpassningsarbetet och 

kunskapsutvecklingen inom respektive sektorsmyndighet (Hjerpe et al., 2014). Det 

rådde konsensus i myndighetsrapporter och forskning om att det krävdes bättre 

koordinering och tydligare ansvarsroller (ibid.). 

I juni 2018 antog regeringen Klimatanpassningsförordningen (SFS 

2018:1428) som trädde i kraft den 1 januari 2019. Den innebär att 32 nationella 

myndigheter och samtliga länsstyrelser inom sina ansvarsområden och inom ramen 

för sina uppdrag ska initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning.  

Länsstyrelserna arbetar i stor utsträckning med klimatanpassning, vilket de 

har gjort sedan 2009 då de fick uppdraget om att samordna det regionala 

klimatanpassningsarbetet. Vissa nationella myndigheter arbetade också med 

klimatanpassning innan Klimatanpassningsförordningen trädde i kraft, men för 

andra myndigheter var klimatanpassning ett nytt arbetsområde (SMHI, 2020).  
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En aktuell bild av myndigheters arbete med klimatanpassning kan erhållas 

genom myndighetsdokument, eftersom de stora förändringar som skett på senare 

tid ännu inte har utvärderats vetenskapligt. Svenska miljöinstitutet uppger att de 

flesta länsstyrelser utför ett omfattande klimatanpassningsarbete (IVL, 2020). För 

många nationella myndigheter har det däremot krävts direktiv för att börja arbeta 

strategiskt med klimatanpassning, vilket kom med Klimatanpassningsförordningen 

(ibid.). 

Enligt myndigheternas redovisning till SMHI av klimatanpassningsarbetet för 

2019 följde de i stor utsträckning Klimatanpassningsförordningen (SMHI, 2020). 

De flesta har genomfört en klimat- och sårbarhetsanalys för hela eller delar av 

verksamheten och merparten har en handlingsplan för klimatanpassning. 

Myndigheterna arbetar brett och prioriterar de sju utmaningar som pekats ut i den 

nationella strategin. Det konstaterades dock att myndigheterna inte har nått ända 

fram inom vissa områden, vilket beskrivs som väntat då förordningen innebar att 

många myndigheter precis hade inlett arbetet med klimatanpassning (SMHI, 2020). 

Det har dock identifierats några goda exempel på hur myndigheterna arbetar 

med klimatanpassning (SMHI, 2020). Exempelvis nämns det att länsstyrelserna 

arbetar aktivt med att stötta lokala och regionala åtgärder genom främst nätverk och 

möten, tar fram och kommunicerar beslutsunderlag och är ett stöd i 

planeringsarbetet (ibid.). 

Hinder i arbetet som myndigheterna tagit upp hittills är bristande resurser, 

otillfredsställande kunskapsläge och kunskapsunderlag, otydlig ansvarsfördelning 

samt otillräcklig eller otydlig lagstiftning (SMHI, 2020; IVL, 2020). Avsaknad av 

mandat är ytterligare ett hinder och det finns behov av ökat samarbete med externa 

aktörer (IVL, 2020). 

Trots att det finns en del kunskap om främst hinder för myndigheters 

klimatanpassningsarbete men även framgångsfaktorer är kunskapen begränsad och 

uppsatsen ämnar därför bidra till ny kunskap inom detta område. För ett mer 

effektivt klimatanpassningsarbete behövs en möjlighet för aktörerna att i större 

utsträckning lära av varandra genom erfarenhetsutbyte. SMHI ska enligt 

Klimatanpassningsförordningen stötta myndigheternas implementering av 

förordningen. En bättre förståelse för myndigheternas förutsättningar och framsteg 

i klimatanpassningsarbetet och vilka hinder och behov som finns kan bidra till ett 

mer effektivt stödjande arbete. Identifierade framgångsfaktorer i studien kan 

användas som underlag till rekommendationer eller illustrera goda exempel för 

klimatanpassning. Därmed bidrar studien i förlängningen till en bättre förståelse för 

Sveriges nationella och regionala klimatanpassningsarbete och hur det kan 

utvecklas på ett framgångsrikt sätt. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter myndigheterna som omfattas 

av Klimatanpassningsförordningen har att utföra och utveckla arbetet med 

klimatanpassning. För att undersöka dessa möjligheter används följande 

frågeställningar: 

• Vilka framgångsfaktorer för klimatanpassningsarbetet finns hos 

förordningsmyndigheterna1?  

• Vilka hinder finns för förordningsmyndigheternas arbete med 

klimatanpassning? 

1.3 Avgränsningar 

I uppsatsen studeras klimatanpassningsarbetet som bedrivs vid de nationella 

myndigheter och länsstyrelser som omfattas av Klimatanpassningsförordningen 

(2018:1428), främst för år 2020 men även 2019. Analysen grundas på de svar som 

myndigheterna uppgett i redovisningssystemet KLIRA för de respektive två åren, 

på SMHIs rapport till regeringen som sammanställer myndighetens svar om arbetet 

under 2020 samt djupintervjuer med ett urval av myndigheterna. Uppsatsen 

fokuseras inte på i vilken grad myndigheterna uppfyller förordningen, utan 

fokuserar på att identifiera framgångskoncept och hinder för 

klimatanpassningsarbetet. Uppsatsen undersöker inte huruvida myndigheterna tagit 

hänsyn till klimatanpassning i upphandling då riktlinjer ännu inte är helt etablerade 

och det därmed skulle innebära en orättvis bild av hur väl de utför sitt arbete.  

 

 

 

1 ”Förordningsmyndigheter” syftar till nationella myndigheter och länsstyrelser som omfattas av 
klimatanpassningsförordningen. 
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2. Bakgrund  

Avsnitt 2 är en sammanställning av Sveriges klimatanpassningsarbete på nationell 

och regional nivå, och specifikt för Sveriges nationella strategi för 

klimatanpassning, klimatanpassningsförordningen (2018:142) samt en kort 

beskrivning av finansieringskällor. 

2.1 Svensk klimatanpassning nationellt och regionalt 

På den nationella nivån inom offentlig sektor ansvarar främst regeringen, riksdagen 

och en mängd myndigheter för klimatanpassningsarbetet (SMHI, 2021 b). Det finns 

ett Nationellt expertråd för klimatanpassning som är rådgivande till regeringen och 

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI har i uppdrag att samla 

och sprida information (ibid.) Det finns en mängd lagar som styr 

klimatanpassningsarbetet både direkt och indirekt, de mest väsentliga är Plan-och 

bygglagen (PBL 2010:900) och Miljöbalken (SFS 1998:808) (ibid.). Framförallt 

länsstyrelserna men även regionerna arbetar med klimatanpassning på regional nivå 

(SMHI, 2021 c). Länsstyrelserna samordnar klimatanpassningsarbetet regionalt 

och ser till att de nationella målen beslutade av regeringen uppnås. Länsstyrelserna 

är samordnande myndigheter, överklagandeinstans, servicemyndigheter och har 

även tillsynsansvar. De ska initiera, stödja och utvärdera klimatanpassningsarbete, 

bland annat genom att stötta kommunerna. De flesta länsstyrelser har tagit fram 

rapporter och analyser kring klimatanpassning för sin egen region (ibid). Det finns 

flera utredningar som utökat kunskapen om klimatanpassning kopplat till behov 

som finns. En central utredning som utförts är klimatanpassningsutredningen, som 

togs fram på uppdrag av regeringen 2018 för att kartlägga ansvarsfördelningen 

mellan stat, kommun, landsting och övriga (SMHI, 2019 a). 

2.1.1 Sveriges nationella strategi för klimatanpassning 

I mars 2018 presenterade regeringen Sveriges nationella strategi för 

klimatanpassning (Miljö- och energidepartementet, 2017).  Den inkluderar 

Sveriges mål för klimatanpassning, organisation och ansvarsfördelning, 
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uppföljning, finansieringsprincip och kunskapshöjande insatser samt vägledande 

principer för klimatanpassningsarbetet. De vägledande principerna för 

klimatanpassning innefattar hållbar utveckling, ömsesidigt stödjande, vetenskaplig 

grund, försiktighetsprincipen, integrering av anpassningsåtgärder, flexibilitet, 

hantering av osäkerhet, hantering av risk, tidsperspektiv och transparens. I strategin 

föreslogs även blandat annat två ändringar i Plan- och bygglagen (2010:900) som 

ämnar förbättra beredskapen i kommunerna för klimatförändringar och att ett 

nationellt expertråd för klimatanpassning inrättas vid SMHI (Miljö- och 

energidepartementet, 2017). 

2.1.2 Klimatanpassningsförordningen 

2018 kom Klimatanpassningsförordningen (SFS 2018:1428) som trädde i kraft 1 

januari 2019. Förordningen gäller för Affärsverket svenska kraftnät, Boverket, 

Elsäkerhetsverket, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, 

Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, 

Kemikalieinspektionen, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, länsstyrelserna, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och 

telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, 

Socialstyrelsen, Statens energimyndighet, Statens fastighetsverk, Statens 

geotekniska institut, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, 

Strålsäkerhetsmyndigheten, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, 

Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut, Tillväxtverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och Verket för 

innovationssystem (1 §). 

Klimatanpassningsförordningen (SFS 2018:1428) innebär att berörda 

myndigheter inom sitt ansvarsområde och inom ramen för sina uppdrag ska initiera, 

stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning. De myndigheter som förvaltar 

eller underhåller statlig egendom ska anpassa den till ett förändrat klimat. Utöver 

detta ska länsstyrelserna även, inom ramen för sitt tidigare uppdrag att samordna 

det regionala klimatanpassningsarbetet, initiera, stödja och följa upp kommuners 

klimatanpassningsarbete, analysera hur länet påverkas av klimatförändringar, och 

även hur angränsande län påverkas vid behov. De ska även stödja och följa upp 

regionala sektorsmyndigheters arbete, ta fram och bidra till underlag för ökad 

kunskap och planering samt stödja arbete i älvgrupper (5 §).  

Myndigheterna ska enligt 6 § ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys för sitt 

verksamhetsområde som ska hållas aktuell och uppdateras vid väsentliga 

förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. I analysen ska bestämmelser 

i lagar och andra författningar som påverkar myndighetens arbete med 

klimatanpassning identifieras. 
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Myndigheterna ska ta enligt 8 § fram myndighetsmål som är aktuella för deras 

arbete med klimatanpassning. De myndigheter som förvaltar och underhåller statlig 

egendom ska ta fram myndighetsmål för den aktuella verksamheten (SFS 

2018:1428). Målen ska bidra till att regeringen når sina klimatanpassningsmål och 

vara mätbara i den mån det är praktiskt möjligt (9 §). Myndigheterna ska enligt 10 

§ ha en handlingsplan för att nå sina myndighetsmål samt dokumentera, följa upp 

och redovisa arbetet med att följa handlingsplanen och nå myndighetsmålen för att 

löpande förbättra arbetet. De ska även uppdatera handlingsplanen vid väsentliga 

förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. Resurser, tidsramar, 

tillvägagångssätt och ansvarsfördelning för arbetet ska framgå av handlingsplanen. 

Klimatanpassning ska tas hänsyn till i den mån det är möjligt i myndigheternas 

upphandlingar enligt 11 §. 

Årligen ska myndigheterna redovisa sitt klimatanpassningsarbete på sättet 

SMHI bestämmer i samband med årsredovisning med en kopia till det departement 

i Regeringskansliet som myndigheten hör till (12 §). Undantages gör 

Försvarsmakten som endast redovisar till Försvarsdepartementet. SMHI ska 

analysera redovisningarna och lämna en sammanfattad analys av myndigheternas 

arbete till regeringen senast 15 april varje år enligt 13 §. SMHI ska ansvara för 

metodutveckling, rådgivning och utbildning för klimatanpassning (14 §). 

2.1.3 Ekonomiska medel för myndigheternas klimatanpassning 

Anslag 1:10 Klimatanpassning inom utgiftsområde 20 finns tillsatt av regeringen 

för att finansiera klimatanpassning (Regeringskansliet, 2018). Nationellt 

kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI får från anslaget medel för att 

samla in, sprida och tillgängliggöra kunskap om klimatförändringen och dess 

effekter och driva verksamheten för nationellt expertrådet för klimatanpassning 

(Miljödepartementet, 2020). De fördelar även medel på årlig basis till myndigheter 

och kommuner för arbete som initierats inom myndighetsnätverket för 

klimatanpassning (ibid).  Dessa projekt drivs i arbetsgrupper inom 

myndighetsnätverket. Under en period kunde myndigheter söka medel för att ta 

fram handlingsplaner för klimatanpassning, vilket fasades ut när 

Klimatanpassningsförordningen trädde i kraft då det blev obligatoriskt att ta fram 

handlingsplaner (Åsa Sjöström, personlig kommunikation, maj 31, 2020). Även 

MSB, SGI och länsstyrelserna får medel direkt från anslag 1:10 klimatanpassning 

(Miljödepartementet, 2020).  

Det finns flera utlysningar av EU-finansiering som är relevanta för svenska 

klimatanpassningsaktörer såsom länsstyrelser och myndigheter (SMHI, 2017). 

Flera av myndigheterna som berörs av Klimatanpassningsförordningen ansvarar 

för de olika EU-programmen och arbetar med att förmedla ekonomiskt stöd. En del 
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myndigheter kan även söka finansiering av åtgärder för att stärka samhällets 

krisberedskap från MSB (SMHI, 2019 b). 
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3. Metod 

Avsnitt 3 presenterar studiens metod som har haft ett kvalitativt tillvägagångssätt, 

där studier av kvantitativa sekundärdata och intervjuer har genomförts. 

3.1 Genomförande 

Studien har framförallt haft ett kvalitativt tillvägagångssätt, men den har baserats 

både på kvantitativ och kvalitativ metod. Uppsatsen har skrivits i samarbete med 

SMHI, som har gett tillgång till resultatet från myndigheternas redovisning av sitt 

klimatanpassningsarbete som SMHI samlar in varje år, analyserar och redovisar till 

regeringen. Redovisningen, som samlats in genom en enkät, har varit grund till 

genomgången om myndigheternas arbete enligt förordningen och frågeställningen 

om hinder i klimatanpassningsarbetet. En metodkombination var nödvändig för att 

få fördjupad information om myndigheternas arbete. Kvalitativa intervjuer utfördes 

i syfte att undersöka framgångsfaktorer samt fördjupa den kvalitativa datan. Att 

använda en kvalitativ undersökning för att utveckla eller förklara resultaten från 

den kvantitativa fasen kallas förklarande sekventiell design (Bryman 2018).   

3.2 Enkät 

För att svara på frågeställningen om hinder och för att identifiera respondenter till 

intervjuerna studeras enkätsvar som SMHI tagit emot från de berörda 

myndigheterna (sekundäranalys). Myndigheterna har svarat på enkäten i SMHIs 

eget system KLIRA. Enkätfrågorna kan besvaras med ja, nej eller delvis, med 

möjlighet att lämna kompletterande uppgifter i ett kommentarfält. Det finns även 

frisvarsfrågor och frågor med flervalssvar. 

Både redovisningen från 2019 och 2020 studerades, men klassificeringen och 

analysen av hinder baseras på redovisningen från 2020 eftersom nyast tillgängliga 

data beskriver dagsläget på bästa sätt.  

Det finns många fördelar med att använda en sekundäranalys. Exempelvis innebär 

det data av god kvalitet som en student på egen hand inte hade kunnat samla in 
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(Bryman, 2018). Det möjliggör även studier av frågeställningar av intresse på ett 

effektivare sätt.  

Vid surveyenkäter kan det vanligtvis väntas ett ganska stort bortfall, vilket 

ökar risken för skevhet och fel (Bryman, 2018). I detta fall har samtliga 

myndigheter som tog emot enkäten för klimatanpassningsarbetet 2020 svarat. Detta 

beror på att redovisning till SMHI är ett krav enligt 

Klimatanpassningsförordningen (2018:1428). Av samma anledning är även 

ifyllnadsgraden hög. Dock finns det frågor som inte alla har svarat på, till exempel 

frågan om hinder där två myndigheter inte svarat. Även validiteten, vilket innebär 

om frågorna är besvarade på ett ärligt och noggrant sätt (Denscombe, 2018), 

bedöms som hög på grund av kravet enligt förordningen. SMHI konstaterade dock 

i sin rapport om 2019 års redovisning att en del frågor missförstods, vilket 

förtydligades till enkäten för arbetet under 2020 (SMHI, 2020). Det går i linje med 

Brymans (2018) beskrivning av en nackdel med enkäter, att ingen finns närvarande 

för att svara på frågor respondenterna kan ha. Även om möjligheten finns att höra 

av sig till SMHI vid frågor är det möjligt att tröskeln är högre än vid exempelvis en 

intervju där frågor kan redas ut direkt. 

Det finns också begränsningar med sekundäranalyser. Det innebär bland annat 

sämre kännedom om materialet och en komplex datamängd (Bryman, 2018). I detta 

fall studerades dock främst kvantitativa aspekter. 

Diagrammet som beskriver olika hinder baseras på rådata från 

myndigheternas redovisningar och är uppdelad på de tre grupperna som beskrivs i 

avsnitt 3.3.1; länsstyrelser, nationella myndigheter som arbetat länge med 

klimatanpassning och nationella myndigheter som arbetat kort tid med 

klimatanpassning. Myndigheterna kunde välja flera alternativ från en lista på 

föreslagna hinder eller välja ”annat” eller ”inget”. I sorteringen har inte hänsyn 

tagits till kompletterande kvalitativa kommentarer som flera myndigheter lämnat, 

utan baseras på vilka föridentifierade alternativ som markerats. I gruppen som 

arbetat kort tid finns 13 nationella myndigheter, i gruppen som arbetat längre tid 

finns 18 nationella myndigheter. De 21 länsstyrelserna, som också har arbetat länge 

med klimatanpassning, presenteras som en egen grupp då deras uppdrag skiljer sig 

från de andra myndigheternas. Andelen av de som uppgett hindret i varje i grupp 

visas i diagrammet. Två nationella myndigheter, en som arbetat lång tid och en som 

arbetat kort tid svarade inte på frågan om hinder, men räknas ändå med i sina 

respektive grupper för att andelen ska redovisas på ett korrekt sätt. 

3.3 Semi-strukturerade intervjuer 

I enkätfrågorna efterfrågades information om hinder och behov hos myndigheterna, 

men information om hur hindren hanteras och framgångsfaktorer för 
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klimatanpassningsarbetet efterfrågas inte. För att komma åt svar som kräver längre 

utläggningar är kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer ett bra verktyg 

(Denscombe, 2018). Denna typ av intervjuer lämpar sig även för att identifiera 

framgångskoncept, då det kan vara komplext. Det huvudsakliga syftet med 

intervjuerna är att intervjupersonerna utvecklar och fördjupar svaren kring 

organisationens hinder och berättar om vilka framgångsfaktorer de kan identifiera. 

Det klassificeras som en respondentundersökning enligt Esaiasson (2017) då även 

individers egna uppfattningar är av intresse. 

En semi-strukturerad intervju innebär att forskaren har en intervjuguide med 

frågor som ska besvaras men är flexibel gällande ordningsföljden och låter 

intervjupersonen fritt utveckla sina idéer (Denscombe, 2018). Enligt Bryman 

(2018) ska fokus vid en semi-strukturerad intervju ligga på vad intervjupersonen 

anser vara viktigt vid en förklaring och förståelse av händelser. Det är av vikt i detta 

sammanhang, då det är svårt att i förhand förutspå exempelvis framgångsfaktorer. 

Inför intervjuerna skickades teman ut om intervjuns innehåll för att 

intervjupersonerna skulle kunna förbereda sig. 

Intervjuerna genomfördes genom videosamtal via Zoom. Intervjuerna 

spelades in och längden varierade mellan 30–55 minuter. Videosamtal lämpade sig 

enligt restriktioner för Covid-19 och det är även fördelaktigt om de intervjuade inte 

finns på rimligt avstånd från författarens utgångspunkt. Videosamtal tillåter 

personlig interaktion på ett sätt som uteblir vid ett telefonsamtal. En myndighet 

återkom på eget initiativ med ett kompletterande svar via mejl som lades till i 

resultatet. På en intervju deltog två personer, men det var i huvudsak en av dem 

som uttalade sig om frågorna, vilket var den som var ansvarig för 

klimatanpassningsarbetet. 

Samtliga intervjuer transkriberades. I huvudsak transkriberades hela 

intervjuerna för att få enkel tillgång till materialet, med undantag för uppenbara 

sidospår och detaljer som sannolikt inte skulle användas. Det är i linje med 

metodlitteraturen som påpekar att om delar av innehållet av intervjuerna inte 

används måste inte alla delar transkriberas (Denscombe, 2018). 

3.3.1 Val av respondenter 

Undersökningens population var alla de nationella myndigheter och länsstyrelser 

som omfattas av Klimatanpassningsförordningen och därmed hade redovisat sitt 

klimatanpassningsarbete till SMHI. SMHI, som också redovisar, exkluderades då 

uppsatsen skrivs i samarbete med dem. Även Försvarsmakten, som inte redovisar i 

KLIRA utan till sitt departement exkluderades.  

Syftet med studien var inte att uppnå representativitet utan istället användes 

explorativt urval, ett sätt att undersöka relativ outforskade ämnen för att upptäcka 

ny information (Denscombe, 2018). Intervjupersoner valdes genom en strategisk 
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urvalsmetod där informanterna väljs ut med syftet att vara relevanta för ämnet och 

ha priviligierad kunskap (Denscombe, 2018; Bryman 2018). Det var av intresse att 

inkludera både nationella myndigheter som nyligen börjat med klimatanpassning 

och de som arbetat länge då det finns behov av information om framgångsfaktorer 

hos båda grupperna. En uppdelning som synliggör olika förutsättningar möjliggör 

för myndigheter att lära sig om hur andra myndigheter i samma sits har arbetat. Det 

finns flera möjliga definitioner på vad som menas med att ha arbetat länge med 

klimatanpassning. I detta fall är uppdelningen baserad på vilka som var med i 

SMHIs myndighetsnätverk 2017, där de som var med då benämndes som att ha 

arbetat länge. Just 2017 valdes för det skulle vara ganska nära införandet av 

förordningen. Det är även av intresse att intervjua både länsstyrelser och nationella 

myndigheter. Länsstyrelserna har haft klimatanpassningsuppdrag sedan 2009 och 

har också arbetat länge enligt klassificeringen, men har ändå en egen grupp då deras 

uppdrag skiljer sig från nationella myndigheters uppdrag. Eftersom länsstyrelser 

också är myndigheter användes begreppet ”nationella myndigheter” i uppsatsen när 

inte länsstyrelserna åsyftas.  

Framgångsfaktorer bedömdes kunna finnas hos myndigheter som det har gått 

bra för i klimatanpassningsarbetet. Att bedöma vilka myndigheter det gått bra för 

är komplext, men ett avgränsat sätt att mäta det på är genom hur väl de lyckats 

besvara det som förordningen kräver i redovisningen till SMHI. Eftersom 

klassningen baseras på hur myndigheterna själva svarat kan det innebära att 

frågorna tolkats olika av olika myndigheter. Olika kriterier baserat på krav i 

förordningen och ett poängsystem uppfördes, där små justeringar gjordes efter 

informantintervju med kontaktpersonen på SMHI (Karin Hjerpe, personlig 

kommunikation, 22 mars 2021). Det konstaterades dock att för att göra en rättvis 

klassificering krävs kvalitativ analys av samtliga delar för att ta del av detaljerad 

information, vilket inte var möjligt inom ramen för denna uppsats. Därför gjordes 

en kvantitativ bedömning. Att klassningen var av kvantitativ karaktär bedömdes 

inte som ett problem då syftet inte var att göra en perfekt klassning, utan att 

identifiera ett antal lämpliga myndigheter att intervjua, nämligen myndigheter som 

lyckats bra med sitt klimatanpassningsarbete. Data från myndigheternas enkätsvar 

om klimatanpassningsarbetet sammanställdes i tabeller, uppdelade baserat på hur 

länge de arbetat med klimatanpassning samt om de är en länsstyrelse. Tanken var 

att tre ur varje grupp skulle intervjuas, men för att ta höjd för att vissa inte skulle 

ha möjlighet att delta valdes de fyra topprankade i respektive grupp ut, med 

undantag för gruppen som arbetat kortare tid där en kvalitativ exkludering gjordes 

för en myndighet som avgränsat sin handlingsplan och klimat- och sårbarhetsanalys 

(se bilaga A). Mailkontakt togs med SMHIs kontaktperson för 

Klimatanpassningsförordningen för myndigheterna i fråga, vilka ofta var personen 

som fyllt i enkäten till redovisningen. Totalt nio intervjuer bokades in med tre 

myndigheter från varje grupp. En översikt av respondenterna finns i tabell 1. 
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Tabell 1   

Respondenter från nationella myndigheter och länsstyrelser. 

3.4 Analytiskt ramverk 

För att analysera insamlat material har ett analytiskt ramverk utvecklats baserat på 

en litteratursammanställning utförd av Ruunhar et al. (2018). I denna sektion 

definieras de utgångspunkter som används som ramverk för analys av materialet. 

Det ena begreppet är integrering och handlar om möjligheten för klimatanpassning 

att befästas i en organisation. Den andra delen innefattar hinder och 

framgångsfaktorer, där ramverket av Ruunhar et al (2018) varit inspiration för 

sortering och analys av det empiriska materialet. 

3.4.1 Möjlighet för klimatanpassning att befästas i organisationen 

Enligt Ruunhar et al. (2018) finns det två alternativ för att kunna anpassa samhället 

till ett förändrat klimat. De ena alternativet är att integrera klimatanpassningsmål i 

existerande sektorspolitik och praxis, det andra alternativet är att utveckla 

fristående politik och program, vilket kallas ett dedikerat förhållningssätt. Ruunhar 

et al (2018) förespråkar integrering av klimatanpassning, liksom många andra 

forskare. Detta bland annat på grund av att det kan resultera i synergieffekter 

(Ruunhar, et al. 2012). Fördelar med integrering är att det avlägsnar motsättningar 

mellan sektorsspecifika mål och anpassningsmål, effektivare användning av 

resurser och för att främja innovation. Integrering har dock blivit kritiserat för 

risken för minskad uppmärksamhet (Lafferty & Hovden 2003; Adelle & Russel 

2013; Rauken et al. 2014; Runhaar et al. 2014). 

EU har angivit att anpassningsmål ska integreras i specifika politiska områden 

(Europeiska kommissionen, 2013). Det tas även upp som en vägledande 

Myndighet Typ av myndighet Typ av intervju Datum 

Länsstyrelse A Länsstyrelse Videosamtal 8/4 2021 

Länsstyrelse B Länsstyrelse Videosamtal 16/4 2021 

Länsstyrelse C Länsstyrelse Videosamtal 15/4 2021 

Myndighet A Nationell myndighet, arbetat lång tid Videosamtal 14/4 2021 

Myndighet B Nationell myndighet, arbetat lång tid Videosamtal 9/4 2021 

Myndighet C Nationell myndighet, arbetat lång tid Videosamtal 15/4 2021 

Myndighet D Nationell myndighet, arbetat kort tid Videosamtal 20/4 2021 

Myndighet E Nationell myndighet, arbetat kort tid Videosamtal 9/4 2021 

Myndighet F Nationell myndighet, arbetat kort tid Videosamtal 13/4 2021 
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principerna för klimatanpassning i Sveriges nationella strategi för 

klimatanpassning. Där kan man läsa att alla samhällsaktörer ska analysera, planera 

och bedriva sin verksamhet med hänsyn till de långsiktiga risker och möjligheter 

som kan uppstå inom sitt verksamhetsområde och att anpassningsstrategier ska 

integreras i redan existerande strategier och planer där det är möjligt och lämpligt 

(Miljödepartementet, 2017). 

Studiens resultat kommer att diskuteras utifrån integrering i en vidare 

bemärkelse, organisationernas processer gällande att ta till sig klimatanpassning 

värderas. Det kommer att göras genom att studera vilka hinder som innebär en total 

barriär, vilka hinder som kan luckras upp genom mer eller mindre heltäckande 

lösningar, vilka hinder och framgångsfaktorer som kan samexistera samt vilka 

framgångsfaktorer som är essentiella för att föra klimatanpassningsarbetet framåt. 

Mainstreaming-teori utgår från att integrering i ordinarie verksamhet behöver 

ske för att uppnå ett systematiskt arbete (Wamsler, 2014; Ruunhar et al., 2018). Vid 

användning av mainstreaming-teori kodas ofta olika åtgärder och kopplas till olika 

typer av mainstreaming-strategier, som exempelvis presenteras av Ruunhar et al 

(2018) och Wamsler (2014). Detta kommer inte göras i denna studie då syftet inte 

är att utvärdera i vilken utsträckning myndigheterna integrerar klimatanpassning 

eller hur effektiv integreringen är. Denna studie undersöker vilka möjligheter och 

förutsättningar som finns i klimatanpassningsarbetet och har studier som 

identifierat framgångsfaktorer och hinder som utgångspunkt. 

3.4.2 Ramverk för framgångsfaktorer och hinder i 
klimatanpassningsarbetet och analys av insamlade data 

Bearbetningen och analysen av intervjumaterialet skedde i två steg. Först 

sammanfattades transkriberingarna och delades in i kategorier enligt 

kartläggningsmetoden, vilken innebär att man utgår från ett fenomen och kartlägger 

samtliga relevanta aspekter av det (Esaiasson, 2017). Då möjliggörs upptäckandet 

av nya intressanta infallsvinklar och jämförelse av materialet. Illustrerande eller 

starka citat markerades. Genom att presentera utdrag från intervjuerna genom citat 

skapas högre reliabilitet (Ryen, 2004).  

Det andra steget var att myndigheternas intervjusvar om framgångsfaktorer 

och hinder klassificerades enligt ett ramverk, vilket behövs för att hantera den stora 

mängden information och tillåta jämförelser. Det ramverk som användes är skapat 

av Ruunhar et al. (2018). Där presenteras faktorer som är pådrivande (drivers) och 

hindrande (barriers) för integrering av klimatanpassning baserat på en 

litteraturöversikt av 87 artiklar. I denna studie benämns det förstnämnda som 

framgångsfaktorer och det sistnämnda som hinder. Trots att Ruunhar et al. (2018) 

fäster vikt vid integrering är de faktorer som nämns relevanta för möjliggörandet 

av klimatanpassning i olika verksamheter oavsett i vilken utsträckning det 
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integreras i ordinarie verksamhet. De flesta artiklar i ramverket av Ruunhar et al. 

(2018) handlar om klimatanpassning på lokal nivå i olika delar av världen och en 

del handlar om införandet av styrdokument på nationell nivå och hur det påverkar 

samt styrning på olika nivåer. Eftersom det handlar om organisationer inom olika 

sektorer där politik finns inblandat kan det appliceras på denna studie.  

I flera fall när faktorn inte var anpassad till nationella myndigheter och 

länsstyrelser kunde de istället modifieras, vilket är markerat i tabell 2. Faktorerna 

ledningens engagemang (på myndigheten) och nationellt politiskt engagemang var 

en och samma faktor i ramverket av Ruunhar et al (2018), kallad political 

commitment, I denna studie fanns det behov av att särskilja dessa två nivåer. 

Formella krav var sorterad under organisatoriska faktorer, men i detta fall är det en 

politisk faktor. Externt samarbete var i ramverket av Ruunhar et al. (2018) 

samarbete med privata aktörer, vilket modifierades för att vara aktuellt för denna 

studie. 

En del faktorer är helt och hållet borttagna, vilket det finns flera anledningar 

till. En anledning är att vissa faktorer i ramverket av Ruunhar et al. (2018) var 

otydligt förklarade. En annan anledning är att det fanns faktorer anpassade för 

kommuner, det fanns även en politisk faktor som berörde länder med politisk 

instabilitet. En tredje anledning är att det fanns en stor mängd faktorer som var 

snarlika varandra och tätt sammanlänkande, och togs därför bort på grund av 

förenkling.  

De hinder som de intervjuade myndigheterna uppgav i redovisningen till 

SMHI omklassificeras också till ramverket. Svar kopplat till ekonomiska och/eller 

personella resurser klassificeras som finansiella resurser eller subventioner från 

högre regeringsnivå respektive personella resurser. Svar angående 

kunskapsunderlag klassificeras som tillgänglighet till kunskap och expertis. Svar 

kopplat till regelverk och lagstiftning klassificerades som (icke)stödjande 

regelverk. Svar rörande samordning och/eller ansvarsfördelning klassificeras som 

antingen intern koordinering, samarbete med externa aktörer eller (o)tydlig 

lagstiftning. Rådighet är oförändrad. Svaren från myndigheterna som inte 

intervjuades omklassificeras inte då det inte är dessa studien fokuserar på. 

Dessutom är det många myndigheter som inte lämnat kommentarer kring sitt svar, 

så att en mer detaljerad klassificering inte är möjlig utan vidare information, vilket 

kan fås i intervjuer. 
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Tabell 2  

Faktorer som kan innebära framgång eller hinder som används vid kategorisering, inspirerade av 

Ruunhar et al. (2018). 

* Modifierade faktorer 

 

Utöver detta ramverk finns även en öppenhet för att andra faktorer kan tillkomma 

utifrån intervjuresultatet.  

3.5 Etisk reflektion 

Etiska frågor har tagits hänsyn till utifrån grundläggande principer för god 

forskningssed (ALLEA, 2018). Principen Tillförlitlighet, vilket avser forskningens 

kvalitet, har tillgodosetts genom att forskningen har utformats, utförts, 

dokumenterats och analyserats på ett genomtänkt sätt, vilket redovisas tydligt. 

Avseende principen Ärlighet har framförandet av resultatet varit transparent och 

vad som är författarens egna tolkningar har tydliggjorts. Gällande principen 

Respekt har det har funnits en transpararens gentemot respondenterna om studiens 

syfte och vidare användning. Detta gjordes genom att sökta informerat samtyckte 

från respondenterna innan intervjuerna. Det innebär att respondenten får 

information om forskningen för att fatta ett informerat beslut om sitt deltagande 

(Denscombe, 2018). Det inkluderar information om forskarens identitet, 

forskningens syfte, genomförande, och materialets användning och förväntningar 

Kategori Faktorer  

Organisatoriska 

faktorer 

 

Ledarskap (administrativt)  

Organisatoriska strukturer och rutiner  

Externt samarbete* 

Intern koordinering 

Stödjande regelverk 

Tydlig ansvarsfördelning 

Rådighet 

Politiska faktorer Ledningens engagemang** (generaldirektör/landshövding) 

Formella krav* 

Nationellt politiskt engagemang* 

Allmänhetens medvetenhet 

Resurser 

 

Information eller vägledning 

Tillgänglighet till kunskap och expertis (internt/externt) 

Subventioner från högre regeringsnivå 

Finansiella resurser 

Personnella resurser 

Kognitiva faktorer 

 

Medvetenhet i organisationen 

Osäkerhet 

Timing Fokuserande händelser (extrema väderhändelser) 
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på deltagares bidrag. Även tillåtelse om inspelningen behöver ges innan intervjun 

(ibid.). Inspelning av intervjun kortar ner tiden för intervjun och skapar större frihet 

hos forskaren som kan vara mer uppmärksam på samtalet, vilket är 

eftersträvansvärt. Det möjliggör även en exakt redogörelse för vad som sagts 

(Bryman, 2018).  

Avseende principen Respekt har även frågan om anonymisering varit aktuell. 

Eftersom myndigheterna i samband med redovisningen inte fått möjlighet att ta 

ställning till om materialet får användas som rådata i en uppsats har myndigheternas 

enkätsvar anonymiserats. Esaiasson (2017) framhäver komplexiteten i att erbjuda 

informanter anonymitet. Det kan innebära att analyserna inte kan bli lika 

djupgående, å andra sidan kan ett löfte om anonymitet vara anledningen till att en 

tveksam informant ställer upp. För studien bedömdes det som viktigt att erbjuda 

anonymitet i samband med intervjuer gällande både individ och myndighet då 

frågorna rörde relativt känsliga ämnen, såsom politisk styrning och ekonomi. 

Genom att erbjuda anonymitet bedömdes intervjupersonen kunna prata friare om 

dessa ämnen. Däremot är det av intresse för SMHI att få reda på vilken myndighet 

som har en framgångsfaktor, så respondenten tillfrågades om deras identitet kunde 

delas med SMHI. Eftersom resultatet anonymiseras bedöms risken för att 

uppsatsens tolkningar och slutsatser skulle vara känsliga som lägre. Anonymisering 

förhindrar detaljerad information om de olika myndigheternas uppdrag och 

förutsättningar, men i sin helhet bedöms inte analysen försämras. Detta är 

associerat till principen Ansvarighet i europeisk kodex för god forskningssed 

(ALLEA, 2018). Studien kan komma till användning genom att myndigheter kan 

ta till sig information om goda arbetssätt, samtidigt som specifika myndigheters 

identiteter inte utelämnats.  
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4. Resultat och analys 

Avsnitt 4 presenterar inledningsvis resultatet från myndigheternas redovisning av 

sitt klimatanpassningsarbete samt information från SMHIs rapport om dess 

resultat. Därefter redovisas resultatet från de nio semi-strukturerade intervjuerna, 

där de tre olika grupperna av myndigheter tas upp i varsin del. 

4.1 Myndigheternas redovisning 

I följande avsnitt presenteras myndigheternas arbete enligt förordningen samt de 

hinder och behov de rapporterade i sin redovisning. Avsnittet baseras dels på 

råmaterial från enkäterna och dels på SMHIs rapport som beskriver arbetet. 

Eftersom länsstyrelser också är myndigheter användes begreppet ”nationella 

myndigheter” i uppsatsen när inte länsstyrelserna åsyftas. 

4.1.1 Myndigheternas klimatanpassningsarbete enligt förordningen 

31 nationella myndigheter och 21 länsstyrelser har redovisat sitt 

klimatanpassningsarbete under 2020 till SMHI. Resultatet från redovisningen visar 

att myndigheterna i stor utsträckning har utfört de uppdrag som anges i 

förordningen. De flesta har en klimat- och sårbarhetsanalys där de har identifierat 

relevant lagstiftning samt myndighetsmål.  De flesta har också en aktuell 

handlingsplan med åtgärder för att uppnå sina mål. Sedan redovisningen för 2019 

har flera myndigheter uppdaterat sina klimat- och sårbarhetsanalyser och/eller 

handlingsplaner.  

Enligt SMHIs kvalitativa analys av materialet har de flesta myndigheterna 

integrerat genomförandet av handlingsplanen i ordinarie verksamhet genom 

verksamhetsplanering, budgetprocess och uppföljningssystem (SMHI, 2021 d). 

Vidare har ett fåtal myndigheter som integrerat på detta sätt uppgett att 

anpassningsfrågorna inte fått tillräckligt med resurser. I SMHIs rapport är en av 

slutsatserna att få myndigheter arbetar strukturerat med klimatanpassning, från 

identifiering av risker och möjligheter till genomförande av myndighetsåtgärder 
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(SMHI, 2021 d). SMHI planerar att fortsätta stötta myndigheternas arbete för att 

uppmuntra detta arbetssätt (ibid.) 

4.1.2 Samtliga myndigheters hinder 

I myndigheternas redovisning till SMHI fick de kategorisera eventuella hinder 

kopplat till bristande ekonomiska och/eller personella resurser, bristande 

kunskapsunderlag, bristande regelverk/lagstiftning, bristande samordning 

och/eller ansvarsfördelning, bristande rådighet samt annat. Svaren är inte 

omklassificerade till ramverket av Ruunhar et al. (2018) då denna del av analysen 

inte gått in på kvalitativa kommentarer. Dessutom har flera myndigheter inte 

specificerat sina svar i kvalitativa kommentarer så att en mer detaljerad uppdelning 

är möjlig. För jämförelse med framgångsfaktorer och de intervjuade 

myndigheternas hinder kan det noteras att kunskapsunderlag benämns som tillgång 

till kunskap och expertis enligt Ruunhar et al. (2018) och bristande samordning 

och/eller ansvarsfördelning delas upp på bristande externt samarbete, bristande 

intern koordinering och bristande ansvarsfördelning. 

Sammantaget visar myndigheternas svar att många av dem upplever hinder i 

sitt klimatanpassningsarbete. Figur 1 är baserad på rådata från myndigheternas 

redovisning och visar hur stor andel av myndigheterna inom respektive grupp som 

har identifierat olika hinder. Det är 18 nationella myndigheter som arbetat länge 

med klimatanpassning och 13 nationella myndigheter som arbetat kort tid med 

klimatanpassning och 21 länsstyrelser. Generellt uppger de som arbetat kortare tid 

färre hinder än de andra grupperna.  Personella och ekonomiska resurser upplevs 

som ett hinder av de flesta länsstyrelser och nationella myndigheter som arbetat 

länge med klimatanpassning och av en del av de som arbetat kort tid. Bristande 

kunskapsunderlag bedöms vara ett hinder för flera av myndigheterna i samtliga 

grupper men främst av de nationella myndigheter som arbetet länge. Ingen av de 

som arbetat kort tid med klimatanpassning har uppgett bristande lagstiftning som 

ett hinder medan cirka 40 % av myndigheterna i de andra grupperna har uppgett det 

som ett hinder. Samordning eller ansvarsfördelning upplevs av några av de 

nationella myndigheterna som arbetat kort tid som ett hinder, och av hälften av de 

som arbetat länge och av nästan 60 % av länsstyrelserna. Rådighet upplevs som ett 

hinder för nästan hälften av länsstyrelserna, av lite mer än 30 % av de nationella 

myndigheterna som arbetat länge och av nästan 10 % av de som arbetat kort tid. En 

tredjedel av de nationella myndigheterna som börjat nyligen har identifierat andra 

hinder än de som är föridentifierade av SMHI, respektive nästan 20 % av de 

nationella myndigheterna som arbetat länge och 10 % av länsstyrelserna. 
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Figur 1 Andel av myndigheter i respektive grupp som identifierat olika hinder 

 

I SMHIs rapport (2021 d) tas det upp detaljer gällande de hinder som 

myndigheterna tar upp. Nedan beskrivs exempel på hinder som tas upp, och sorteras 

inte på de tre grupperna. 

Gällande resurser uppger en del myndigheter att ekonomiska resurser inte är 

tillräckliga, en del menar att de externa aktörerna myndigheterna stödjer saknar 

resurser (SMHI, 2021 d).  Flera myndigheter beskriver att arbetet begränsas av att 

medel tilldelas årligen och behöver förbrukas under det året. Det gäller även medel 

från SMHIs myndighetsnätverk. Behovet av ökad och breddad kompetens tas upp 

av några myndigheter.  

Flera myndigheter menar att det saknas kunskap inom deras sektor, vilket 

krävs för att kunna fatta beslut på vetenskaplig grund (SMHI, 2021 d). Främst 

geologisk information är det underlag som efterfrågas.  

Nuvarande lagstiftning upplevs som ett hinder för klimatanpassningsarbetet 

enligt flera myndigheter (SMHI, 2021 d). Bland annat uppges det att lagstiftning 

saknas, är otydlig eller otillräcklig. 

Ett flertal myndigheter uppger att det inom vissa områden är otydlig 

ansvarsfördelning, exempelvis ansvarsfördelningen mellan kommuner, 

verksamhetsutövare och myndigheter (SMHI, 2021 d). 

Gällande samordning tar flera myndigheter upp olika områden där det finns 

behov av samordning eller ökad samordning. Ett par myndigheter upplever 

svårigheter med att integrera och förankra klimatanpassning i organisationens 

löpande arbete (SMHI, 2021 d).  
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Gällande rådighet uppger flera myndigheter att de ofta saknar rådighet över 

åtgärder utanför den egna verksamheten (SMHI, 2021 d). Några länsstyrelser tar 

upp att de inte har rådighet att styra över de aktörer som de ska samordna, en 

länsstyrelse tar upp att de försöker överbrygga liknande problem genom 

samarbeten. 

Andra hinder som tas upp är att Covid-19 bromsat klimatanpassningsarbetet 

hos flera myndigheter (SMHI, 2021 d).  

4.2 Intervjuer med länsstyrelser 

Tre länsstyrelser intervjuades om deras klimatanpassningsarbete och mer specifikt 

om vilka faktorer som drivit deras klimatanpassningsarbete framåt och hur de 

hanterat sina hinder. Nedan presenteras en genomgång av deras svar.  

4.2.1 Klimatanpassningsarbetet på länsstyrelserna 

Länsstyrelserna har haft uppdraget att samordna klimatanpassning i sitt län sedan 

2009.  Enligt två av de intervjuade länsstyrelserna har 

Klimatanpassningsförordningen inneburit ökad uppmärksamhet på det interna 

arbetet, jämfört med tidigare där fokus varit riktat främst på kommunernas behov. 

Uppdraget att klimatanpassa statlig egendom innefattar för länsstyrelserna 

exempelvis nationalparker. Det är ett av de få områden där länsstyrelsen kan vidta 

åtgärder själva, för övrigt handlar det främst om att främja andra aktörers utförande.  

Länsstyrelse B och C har stora framtida utmaningar kopplat till 

konsekvenserna av ett framtida förändrat klimat medan länsstyrelse A uppger att 

det kommer bli påverkan på naturmiljön i länet vilket innebär konsekvenser, men 

utöver det påverkas de inte i så stor utsträckning.  

4.2.1.1 Erfarenheter från olika arbetssätt med handlingsplanen  

De intervjuade länsstyrelserna arbetar både integrerat och i projekt. Länsstyrelse B 

har målet att integrera klimatanpassning i verksamheten, och har kommit en bra bit 

på vägen med sina rapporteringssystem. För länsstyrelse B och C initieras många 

av åtgärderna i handlingsplanen som projekt men syftet är att de i förlängningen 

ska använda resultatet till att bli integrerat i verksamheten. Länsstyrelse A menar 

att arbetet bör integreras i den dagliga verksamheten, det är ett lärande för 

organisationen.  

Länsstyrelse A beskriver att fördelen med projekt är möjligheten att fokusera 

under kort tid och ta fram arbetssätt, men risken är att man tror att man är i mål sen. 

Länsstyrelse C uppger att det blir mycket drift i projekt genom de anställdas 
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arbetstid, men det finns en risk för dem att klimatanpassningsarbetet blir isolerat 

till klimatanpassningsgruppen. Det gäller att kraftsamla men sen gäller det att 

inkorporera arbetet i organisationen när projektfasen är över.  

4.2.1.2 Förutsättningar för klimatanpassningsarbete 

De intervjuade länsstyrelserna tillfrågades hur de tror det är att arbeta med 

klimatanpassning beroende på när arbetet initierades. Enligt länsstyrelse C arbetade 

länsstyrelserna redan med många av kraven som finns i förordningen sen tidigare 

och har kommit längre i sitt arbete jämfört med de myndigheter som började när 

förordningen kom. Länsstyrelserna hade redan en omvärldsbevakning och ett 

tvärsektoriellt synsätt, till skillnad från de myndigheter som började arbeta med 

klimatanpassning när förordningen trädde i kraft, enligt länsstyrelse A. 

Länsstyrelse C menar att det tar några år att komma in i klimatanpassningsarbetet, 

exempelvis gällande vad det innebär för den individuella myndigheten och inom 

vilka verksamhetsområden det är relevant. För länsstyrelserna är det en speciell 

situation eftersom verksamhetsområdet är brett i jämförelse med de nationella 

myndigheternas.  
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4.2.2 Framgångsfaktorer 

De intervjuade personerna från de tre länsstyrelserna tog upp ett antal interna och 

externa framgångsfaktorer. En översikt presenteras i tabell 3, som visar inom vilka 

områden myndigheternas framgångsfaktorer kan kategoriseras. Svar som kan 

kategoriseras som fler än en faktor finns angivna i mer än en ruta. Både uttalade 

framgångsfaktorer och aspekter som har kunnat tolkas som framgångsfaktorer finns 

representerade i tabellen. 

Tabell 3 Identifierade framgångsfaktorer av intervjuade länsstyrelser. Ramverk inspirerat av Runhaar 

et al (2018) 

Kategori Faktorer Länsstyrelse A Länsstyrelse B Länsstyrelse C 

Organisatoriska 

faktorer 

Ledarskap 

(administrativt) 

   

 Organisatoriska 

strukturer och rutiner  

x  x 

 Externt samarbete x x  

 Intern koordinering   x 

 Tydlig ansvarsfördelning    

 Stödjande regelverk   x 

 Rådighet x   

Politiska 

faktorer 

Ledningens engagemang x x  

 Formella krav x  x 

 Nationellt politiskt 

engagemang 

x   

 Allmänhetens 

medvetenhet  

x x x 

Resurser Information eller 

vägledning 

x x  

 Tillgänglighet till 

kunskap och expertis 

(internt/externt) 

x x x 

 Subventioner från högre 

regeringsnivå 

x x x 

 Finansiella resurser    

 Personella resurser  x x 

Kognitiva 

faktorer 

Ägande av frågan*    

 Eldsjäl* x   

 Medvetenhet i 

organisationen 

x  x 

 Osäkerhet    

Timing Fokuserande händelser    

* Tillägg av faktorer baserat på intervjuresultat 
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Resurser 

Samtliga tre länsstyrelser tog upp subventioner från högre regeringsnivå som en 

framgångsfaktor. För länsstyrelse A och C har den öronmärkta finansieringen från 

nationellt håll hjälpt mycket och länsstyrelse A beskriver medelstilldelningen som 

helt avgörande för klimatanpassningsarbetet. För länsstyrelse B har 

medelstilldelning från EU varit väldigt viktigt. Länsstyrelse B anser att pågående 

arbete med finansieringsmodeller på sikt kommer öka möjligheten för statliga 

åtgärder. 

Personella resurser har varit en framgångsfaktor för länsstyrelse B och C. Hos 

länsstyrelse C används den öronmärkta finansieringen till en heltidstjänst för en 

klimatanpassningssamordnare och personella resurser i klimatanpassningsgruppen 

samt innebär pengar över för konsulttjänster, konferenser och annat. Länsstyrelse 

B trycker på den kontinuitet som säkerställs när medel avsätts för personella 

resurser och tillåter planering på lång sikt: 

”Det är jätteviktigt att man har ett kontinuerligt team som får lov att jobba 

inte bara månad till månad utan åtminstone en 5-årsperiod framför sig där 

man vet om att man har både EU-projektintäkter och pengar via staten, 

SMHI, eller vad det nu kommer ifrån.” (Intervju länsstyrelse B). 

Samtliga länsstyrelser tog upp tillgång till kunskap och expertis. Enligt 

länsstyrelse A har SMHIs stöd varit givande, eftersom det varit korta kontaktvägar 

och därmed effektivt. Hos länsstyrelse C finns det sedan länge en 

klimatanpassningsgrupp där det finns representanter från olika avdelningar och 

enheter som har klimatanpassning som del av sitt arbete. Det beskrivs som en 

framgångsfaktor att i detta sammanhang få ta del av expertkompetens i olika frågor. 

Länsstyrelse B har haft möjligheten att öka kompetensen hos medarbetarna.  

Kontinuitet med personal kopplat till kunskap togs upp av myndighet A: 

”Som vi har haft här då till skillnad från många andra länsstyrelser är den här 

kontinuiteten, många av mina kollegor på de andra länsstyrelserna där har 

det bytts ut handläggare, samordnare under årens lopp ganska frekvent 

faktiskt. Och det har ganska stor betydelse för just för en sån nyckelroll som 

detta uppdrag är. Om det är knutet till en och samma person och man är 

spindeln i ett nät och sen slutar de personerna, det är en stor betydelse för 

arbetets framgång.” (Intervju länsstyrelse A) 

Organisatoriska faktorer 

Det fanns flera exempel på faktorn organisatoriska strukturer och rutiner. Att 

länsstyrelse C har en klimatanpassningsgrupp innebär att det finns en etablerad 

kontakt med representanternas respektive avdelningar eller enheter, vilket beskrivs 

som en framgångsfaktor. Länsstyrelse A menar att det är viktigt med kontinuitet 
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och långsiktighet i arbetet, där arbetet bör som en verksamhet och inte ett 

tidsbegränsat projekt. En annan framgångsfaktor för dem har varit att vara öppna 

för att arbeta kunskapssökande och utvecklande. Det innebär att ha möjlighet att 

uppmärksamma nyheter inom klimatområdet, att kunna koppla ihop olika 

kunskaper och insatser från olika områden för synergieffekter och att vara öppen 

för att revidera arbetsplaner om mer angelägna insatser påkallas. Upplägget i deras 

handlingsplan tillåter att de kan vara flexibla och hantera behov som uppkommer: 

”Är det något som händer, så kan vi ta tag i det. Kommer det fram ett 

kunskapsunderlag eller förfrågan från en samhällsaktör om nåt specifikt så 

kan vi börja jobba med det direkt” (intervju länsstyrelse A) 

Vidare har hög grad av självständighet där chefer delegerat ett tydligt ansvar till 

klimatanpassningssamordnaren på länsstyrelse A och frånvaron av 

uppföljningssystem med felriktat fokus möjliggjort att arbeta kunskapssökande och 

utvecklande. Att chefer delegerat tydligt ansvar hos myndighet A kategoriseras 

även som rådighet.  

När det gäller intern koordinering så har kunskapen om hur klimatanpassning 

kan sammankopplas till andra strategiska uppdrag ökat och den interna 

kommunikationen och marknadsföringen gällande synergieffekter har blivit bättre 

hos Länsstyrelse C:  

”Och sen att vi har blivit bättre på att kommunicera internt kring det här med 

synergieffekter som hittar in i olika verksamheter med 

klimatanpassningsfrågan också. Just det här med kommunikation är 

jätteväsentligt, hur man marknadsför sitt verksamhetsområde, sin uppgift 

och hittar varandra internt.” (Intervju länsstyrelse C) 

Vidare är det enligt länsstyrelse C viktigt att ha en samordnare med övergripande 

ansvar som har ett nätverk både inom och utanför organisationen, även för 

kommunerna: 

”Det märker jag ju när man tittar på kommunerna också, vikten av att faktiskt 

ha en samordnare som har ett övergripande ansvar och innan man i den rollen 

hittar rätt i sin egen organisation också, det är ju både, det är erfarenhet och 

kontakter också. Man vet vem man ska prata med som jobbar med vad och 

sådär. Det här nätverkandet, både internt och med andra organisationer är 

viktigt för att kunna vara framgångsrik i det här arbetet i och med att det går 

in i så mycket annat.” (intervju länsstyrelse C) 

Externt samarbete togs upp av både länsstyrelse A och B. Enligt länsstyrelse A har 

det varit bra under åren att kunna bolla och diskutera med andra som har samma 
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roll i länsstyrelsernas nätverk, då man är ensam samordningsuppdraget på den egna 

länsstyrelsen. En länsstyrelse anser att kunskapsöverföringen från länsstyrelserna 

kunde gjorts bättre i SMHIs myndighetsnätverk när de nya 

förordningsmyndigheterna anslöt, men att det nu är på gång. Där får deltagarna 

komma med inspel så att det blir möjligt att dra nytta av nätverket på ett bra sätt. 

Länsstyrelse B framhäver att deras regionala samverkansgrupp har varit helt 

avgörande för att stärka samarbetet och varandra och för att kunna driva frågorna 

även nationellt. De tar även upp samverkan i samband med EU-projekt, vilket lett 

till att kunskap har spridits vidare till länets kommuner. Länsstyrelsernas nämnda 

nätverk har även kategoriserats som information och vägledning. 

Länsstyrelse C tar upp tydligare krav i plan- och bygglagen och även i 

miljöbalken kopplat till miljöbedömningar, vilket kategoriserats som stödjande 

regelverk. 

 

Politiska faktorer 

Formella krav har varit framgångsfaktorer för länsstyrelse A och C. Länsstyrelse 

A uppger att uppdraget fick högre prioritet när förordningen kom jämfört med 

tidigare. Uppdraget med att ta fram handlingsplaner och instruktionerna därtill om 

att ta fram mål och att arbeta strukturerat är något som myndighetspersoner lyssnar 

på och tar till sig (Länsstyrelse A). Även länsstyrelse C uppger att den nationella 

klimatanpassningsstrategin och förordningen är en framgångsfaktor för 

klimatanpassning. Förordningen ger mer tyngd i argumentationen: 

”Jag tycker att det är lite lättare när man har en förordning att hänvisa till när 

man kommer och säger att nu behöver vi jobba med klimatanpassning i den 

är verksamheten, eller jag behöver ha tid från medarbetare på eran enhet. Om 

man kommer och kommunicerar till cheferna så ger ju förordningen lite mer 

tyngd än den mer vaga skrivningen som vi haft i länsstyrelsen instruktioner, 

där det bara står att vi ska samordna arbetet på regional nivå.” (Intervju 

Länsstyrelse C) 

Samtliga länsstyrelser tog upp allmänhetens medvetenhet, framgångsfaktorn 

för länsstyrelse C beskrivs under kognitiva faktorer. Länsstyrelse A berättar att 

samhällets tryck har verkat som framgångsfaktor. Klimatskepticism märktes av en 

del förr med den äldre generationen, medan den yngre generationen fokuserar mer 

på klimatfrågan. I media tas det upp på ett annat sätt, vilket påverkat även internt. 

Även länsstyrelse B framhäver att medias bevakning driver på, vilket är viktigt. 

Ledningens engagemang har också varit en framgångsfaktor för länsstyrelse 

A och B. Länsstyrelse A menar att utöver förordningen bidrar också faktumet att 

handlingsplanen är fastställd av landshövdingen till ökad respekt från kollegorna. 

Även kontakt med och stöttning av kanslirådet på miljödepartementet beskrivs som 

viktigt, vilket klassificerats som nationellt politiskt engagemang. 
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Enligt länsstyrelse B har intresse från ledningen hos dem och i grannlänet varit 

viktigt. Det möjliggjorde startandet av en samverkansgrupp med grannlänet: 

”Initiativet var från tjänstemännen på de olika länsstyrelserna, men att man 

fick med sig ledningen och att de faktiskt beslöt att man skulle ha den här 

typen av samverkan, det är en väldigt stor vinst i samverkansarbetet. 

(Intervju länsstyrelse B) 

Kognitiva faktorer 

Växande medvetenhet i organisationen har märkts av hos både länsstyrelse A och 

C. Länsstyrelse C har arbetat med att integrera klimatanpassning i organisationen, 

vilket kräver att det finns ett intresse hos berörda handläggare och enhetschefer. 

Det upplevs som att intresset för klimatfrågan har ökat både i organisationen och i 

samhället, vilket har lett till att det blivit lättare att få gehör för klimatfrågorna och 

däribland klimatanpassning. Länsstyrelse A beskriver också en ökad medvetenhet i 

organisationen, som resultat av samhällets ökade medvetenhet (allmänhetens 

medvetenhet).  

Länsstyrelse A framhäver att det finns handläggare på kommunerna som 

brinner för sitt arbete och vill göra ett bra jobb, vilket underlättar arbetet på 

länsstyrelsen. Det har kategoriserats som eldsjäl.  

4.2.2.1 Potentiella framgångsfaktorer 

Det finns potentiella framgångsfaktorer som kan kategoriseras som organisatoriska 

strukturer och rutiner. Länsstyrelse A menar att länsstyrelsernas handlingsplaner 

hade blivit mer användbara på ett övergripande sätt om de hade en gemensam 

struktur. Vidare skulle klimatanpassning behöva integreras ytterligare ut i 

organisationens dagliga ärendehandläggning. Länsstyrelse C tror att det de hade 

gynnats av att ha en styrgrupp på samma sätt som finns för miljömålen. Det hade 

möjliggjort dialog kring klimatanpassning i en bredare chefsgrupp. Idag finns inget 

forum för klimatanpassningssamordaren där denne kan diskutera med chefer från 

olika verksamheter, vilket gör det svårare att integrera klimatanpassning i 

organisationen. Å andra sidan kan vara svårare att förhålla sig till ett antal chefer 

med olika inriktning, men det är en fördel att de tvingas arbeta med ett gemensamt 

synsätt. 
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4.2.3 Hinder och hantering av dessa 

Intervjupersonerna tillfrågades om hur de hanterat de hinder de uppgett i 

redovisningen till SMHI. De hinder de uppgav i redovisningen och de som tillkom 

i intervjun är kategoriserade enligt ramverket (se tabell 4).  

Tabell 4 Identifierade hinder av intervjuade länsstyrelser. Ramverk inspirerat av Runhaar et al 

(2018). Markerade faktorer har uppfattats som bristande. 

Kategori Faktorer Länsstyrelse A Länsstyrelse B Länsstyrelse C 

Organisatoriska 

faktorer 

Ledarskap 

(administrativt) 

   

 Organisatoriska 

strukturer och rutiner 

   

 Externt samarbete x x x 

 Intern koordinering x  x 

 Ansvarsfördelning  x x 

 Regelverk x  x 

 Rådighet x   

Politiska faktorer Ledningens 

engagemang 

   

 Formella krav    

 Nationellt politiskt 

engagemang 

   

 Allmänhetens 

medvetenhet  

x   

Resurser Information eller 

vägledning 

   

 Tillgänglighet till 

kunskap och expertis 

(internt/externt) 

   

 Subventioner från 

högre regeringsnivå 

   

 Finansiella resurser x x  

 Personella resurser x x x 

Kognitiva faktorer Medvetenhet i 

organisationen 

   

 Osäkerhet  x  

Timing Fokuserande 

händelser 

   

 

Resurser 

Länsstyrelse A och B tog i sina redovisningar upp att kommunerna har bristande 

finansiella resurser. Enligt länsstyrelse B behöver medel för erosion till kommuner 

fördelas bättre. De försöker hitta lösningar på finansiella hinder och utreder bland 



36 

annat vad lagstiftningen tillåter gällande användning av VA-taxan. 

Finansieringsmodeller anses kunna motverka hinder i form av bristande resurser.  

Länsstyrelse A uppgav att en myndighet de samarbetar med behöver mer 

personella resurser. Länsstyrelse C angav inte resurser som ett hinder 2019, men 

under 2020 då personalen arbetat i krisledningsorganisationen för Covid-19. Även 

länsstyrelse B hade personella resurser som blev tvungna att arbeta i en sådan stab, 

vilket upplevs ha bromsat arbetet.  

 

Organisatoriska faktorer 

Bristande regelverk tas upp av länsstyrelse A och C. Länsstyrelse A syftar på 

kraven på kommunerna gällande fysisk planering då länsstyrelserna bara har laglig 

rätt att ifrågasätta översiktsplaner. Länsstyrelse C menar att Plan- och bygglagen 

medger bygglov baserat på föråldrade bestämmelser. Där det inte finns tydliga 

lagkrav arbetar de med att försöka marknadsföra nyttan med 

klimatanpassningsåtgärder och visa på synergieffekter med t.ex. miljömål och grön 

infrastruktur, biologisk mångfald och folkhälsa genom multifunktionella åtgärder. 

Länsstyrelse A menar att samordningen inte är utvecklat riktigt ännu, både 

internt och med kommunerna och myndigheter. Detta är klassificerat som intern 

koordinering och externt samarbete. Länsstyrelse B ser behovet av ökad 

samordning mellan de statliga verken och länsstyrelse C tar upp att det finns 

skillnader i rekommendationer mellan länen (externt samarbete). Länsstyrelse C 

lyfter att Covid-19 påverkade den interna förankringen av den nya handlingsplanen, 

där de hade velat ha mer dialoger med olika enheter än vad som blev praktiskt 

möjligt, vilket klassificerats som intern koordinering. 

Länsstyrelse B och C framhåller otydlig ansvarsfördelning som behöver 

förtydligas mellan aktörer.  
Rådighet bedöms som bristande av länsstyrelse A i den bemärkelsen att 

länsstyrelserna bara kan rekommendera kommunerna att hantera risker kopplat till 

klimatförändringar, till exempel gällande dagvattenplanering. Länsstyrelse A ser 

till att ta fram kunskapsunderlag så att det finns tillgängligt, så att förutsättningarna 

finns för kommunerna.  

 

Politiska och kognitiva faktorer 

Länsstyrelse A tog upp klimatskepticism som ett hinder för klimatanpassning, 

vilket kategoriserats som samhällets medvetenhet. Länsstyrelsen beskriver det dock 

i intervjun som något som minskat på senare år. 

Länsstyrelse B tog upp att det är en utmaning att tolka vilken havsnivå man 

ska räkna med, vilket klassificerats som osäkerhet. 
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4.3 Intervjuer med nationella myndigheter som arbetat 

länge med klimatanpassning 

Sex nationella myndigheter intervjuades om deras klimatanpassningsarbete och 

mer specifikt om vilka faktorer som drivit deras klimatanpassningsarbete framåt 

och hur de hanterat sina hinder. Tre av dem, myndighet A, B och C är nationella 

myndigheter som arbetet länge med klimatanpassning enligt studiens 

klassificering. Myndighet C uppgav dock under intervjun att deras 

klimatanpassningsarbete påbörjades mer organiserat först när 

Klimatanpassningsförordningen kom. De har trots det behållits i nuvarande 

kategorisering. Nedan presenteras en genomgång av myndigheternas svar. 

4.3.1 Klimatanpassningsarbetet på myndigheterna 

Myndighet A och B har varsin heltidstjänst avsatt för klimatanpassning, och 

myndighet A ska tillsätta ytterligare en. Hos myndighet C har en tjänsteperson 

klimatanpassning som del av sin tjänst.  

4.3.1.1 Erfarenheter från olika arbetssätt med handlingsplanen 

Framtagandet av handlingsplanen genomfördes som ett projekt vid myndighet A. 

Ambitionen var att det skulle bli en integrerad del av verksamheten i delarna där 

klimatanpassning är relevant, eftersom frågan behöver arbetas med kontinuerligt. 

För myndighet B har det tidigare varit ett mellanting av projekt och integrerat 

arbete, men idag integreras handlingsplanen för klimatanpassning i verksamheten. 

Myndighet C har arbetat integrerat och försökt lägga in klimatanpassningsfrågor 

där det är möjligt i styrande dokument och rutinbeskrivningar.  

Myndighet A och B är överens om att klimatanpassning inte är ett projekt och 

att handlingsplanen därför inte ska drivas som det. Däremot kan det drivas i projekt 

för att komma igång för att sedan mogna och integrerats i verksamheten, enligt 

myndighet B. Myndighet A berättar om att projekt ofta kan bedrivas effektivt, är 

resurssatta och ofta har en projektgrupp som kan arbeta med frågan, men när det är 

färdigt är det lätt att ambitionen minskar. Arbetar man integrerat finns en risk att 

perspektivet glöms bort, till exempel när en vägledning ska tas fram. Därför är det 

viktigt att det finns någon i organisationen som har ett tydligt samordningsansvar. 

Myndighet C menar att genom att arbeta brett kan de fokusera på 

informationsinsatser kring vad klimatanpassning är. Arbetet kan behöva mogna i 

sin egen takt och kommer med tiden hitta sin form. Om det uppkommer en fråga i 

framtiden som behöver utredas kan ett projekt bli aktuellt hos dem. 
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4.3.1.2 Förutsättningar för klimatanpassningsarbete 

De intervjuade myndigheterna tillfrågades hur de tror det är att arbeta med 

klimatanpassning beroende på när arbetet initierades. Enligt myndighet A finns det 

mycket som påverkar förutsättningarna för klimatanpassningsarbete. Vissa har 

ansvarsområdet under samma tak och andra har kontor över hela landet. För vissa 

uppdrag är mer otydligt var deras ansvar ligger och vilken typ av klimatanpassning 

de ska utföra. Uppdraget om att klimatanpassa statlig egendom innebär ett oerhört 

stort uppdrag för vissa myndigheter. Länsstyrelserna är de som lett vägen för 

myndighet A. Myndighet A och B uppfattar det som att de nyligen anslutna 

myndigheterna har kommit igång bra. Kanske kan det ha varit en högre tröskel för 

dem än de som redan var med i myndighetsnätverket. Myndighet A framhäver att 

det är positivt att fler är anslutna och att det råder konsensus om att 

klimatanpassning är viktigt. Myndighet C upplever att de som arbetat längre tid än 

dem har hittat en arbetsform och kommit längre i sin kommunikation. Deras 

uppdrag är även ganska diffust, och får inte samma utmaningar som vissa andra 

myndigheter får.  
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4.3.2 Framgångsfaktorer 

En översikt över myndigheternas svar gällande framgångsfaktorer presenteras i 

tabell 5. Svar som kan kategoriseras som fler än en faktor finns angivna i mer än 

en ruta. Både uttalade framgångsfaktorer och aspekter som har kunnat tolkas som 

framgångsfaktorer finns representerade i tabellen. 

Tabell 5 Framgångsfaktorer identifierade av intervjuade nationella myndigheter som arbetat länge 

med klimatanpassning. Ramverk inspirerat av Runhaar et al (2018) 

Kategori Faktorer Myndighet A Myndighet B Myndighet C 

Organisatoriska 

faktorer 

Ledarskap 

(administrativt) 

   

 Organisatoriska 

strukturer och rutiner  

x x x 

 Externt samarbete x x x 

 Intern koordinering x x x 

 Tydlig ansvarsfördelning    

 Stödjande regelverk    

 Rådighet    

Politiska 

faktorer 

Ledningens engagemang x x  

 Formella krav x x  

 Nationellt politiskt 

engagemang 

x   

 Allmänhetens 

medvetenhet  

x   

Resurser Information eller 

vägledning 

x x x 

 Tillgänglighet till 

kunskap och expertis 

(internt/externt) 

x x x 

 Subventioner från högre 

regeringsnivå 

 x  

 Finansiella resurser    

 Personella resurser x   

Kognitiva 

faktorer 

Ägande av frågan* x   

 Eldsjäl*    

 Medvetenhet i 

organisationen 

x   

 Osäkerhet    

Timing Fokuserande händelser x   

* Tillagda faktorer baserat på intervjuresultat 
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Politiska faktorer 

Myndighet A och B tog upp ledningens engagemang som en framgångsfaktor, 

vilket för myndighet A även var tätt sammankopplat med faktorn personella 

resurser. Heltidstjänster för klimatanpassning framhålls som essentiella, bland 

annat för att integreringen ska fungera väl. Det har möjliggjorts genom att 

ledningen hos myndighet A ansett att klimatanpassning är viktigt: 

”Vi har en heltidstjänst, eller två snart, som jobbar med klimatanpassning på 

heltid och försöker driva frågan internt. Det har också varit en 

framgångsfaktor för då har alla de enheter som ska jobba med frågan också 

något att luta sig tillbaka på. Det finns ett stöd, det finns någon man kan 

vända sig till när man har frågor i genomförandet och sådär. Så det är en 

ledningsfråga. Att man tycker att något är så pass viktigt att man vill 

resurssätta dem, och det har man gjort i det här fallet. Så det är också en 

framgång. Annars rinner det ut i sanden.” (intervju myndighet A) 

Även myndighet B trycker på att det är betydelsefullt att ha med sig ledningen, och 

genom att de har en avdelning för klimatanpassning så syns det i organisationen att 

klimatanpassning är en angelägen fråga som de jobbar med. Det uppges även som 

betydelsefullt att generaldirektören och andra chefer på myndigheten visat att de 

tycker att klimatanpassningssamordnarens arbete är viktigt, då det skapar 

självförtroende att driva på arbetet. 

Gällande nationellt politiskt engagemang framhåller myndighet A att 

anpassningsfrågorna har fått större uppmärksamhet internationellt, även politiskt i 

EU, vilket har spridit sig till regeringsnivå. Att regeringen har insett att frågan är 

viktig, vilket resulterat i en nationell strategi och en förordning, spelar stor roll. 

Myndighet A tog även upp allmänhetens medvetenhet, där kopplingen mellan 

klimat och katastrofer görs alltmer, vilket är viktigt för styrningen i frågorna 

nationellt och det är en framgångsfaktor att ta stöd i opinionen. 

Myndighet A och B tog upp formella krav. Myndighet B berättar att den 

nationella strategin var värdefull och att regeringen var väldigt snabb med att få ut 

de uppdrag som var anknutna till den. Det svenska arbetet är mer strukturerat nu 

och det märks internt. Tidigare följdes vissa delar upp internt och andra externt, 

vilket inte upplevdes som resurssmart. Förordningen innebar att de behövde sätta 

myndighetsmål och därmed ställa om målformuleringen för klimatanpassning, 

vilket klimatanpassningssamordnaren jobbat med tidigare, men fick stöd för sin 

process av förordningen. Myndighet A tog upp att förordningen har gett en 

tydligare struktur för hur man ska arbeta, gällande exempelvis uppföljning. 

 

Resurser 

Myndighet B uppger att den särskilda medelstilldelning de fått under längre tid har 

varit en förutsättning för att driva klimatanpassningsarbetet framåt, vilket 
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kategoriserats som subventioner från högre regeringsnivå. Samtliga myndigheter 

tog upp tillgång till kunskap och expertis och information och vägledning, vilka 

beskrivs under kategorin organisatoriska faktorer. 

 

Organisatoriska faktorer 

Samtliga myndigheter tog upp framgångsfaktorer som kan kategoriseras som 

organisatoriska strukturer och rutiner. Myndighet C har funnit en framgångsfaktor 

i att Klimatanpassningsförordningen är väldigt lik förordningen för miljöledning 

och att stöd därför kan ges internt, vilket även är kategoriserat som tillgänglighet 

till kunskap och expertis. 

”Jag kan alltid höra av mig till henne och diskutera, och det kan ändå vara 

rätt skönt för vi tillhör ju ändå samma myndighet. För ibland kan det bli att 

man naturligtvis kan fråga [en myndighet med liknande uppdrag], hur gjorde 

ni, men då har de en funktion som inte vi har. Men om jag pratar med någon 

internt som har något liknande, då blir det ändå lite lättare för då finns den 

funktionen här.” (intervju myndighet C) 

Myndighet A menar att handlingsplanen har skapat en tydlig intern struktur för hur 

de ska jobba med frågan, med tydliga mål och tidsbestämda och resurssatta 

åtgärder, vilket har varit en framgångsfaktor. Myndighet A ser även en 

framgångsfaktor i att enhetscheferna fick föreslå åtgärderna till handlingsplanen, 

vilket skapade engagemang för genomförande av dem. Det har även klassificerats 

som faktorn ägande av frågan. 

”Framgångsfaktorn i det var att det var ingen som hade kommit till 

enhetscheferna och sagt att nu ska ni jobba med en fråga här, det är viktigt, 

bara lös det, utan att vi tillsammans fick forma de här åtgärderna. För sen när 

vi skulle spika dem, eller de skulle beslutas av generaldirektören, så fick vi 

gå en runda till och resurssätta detta […] och då var det de själva som kommit 

på åtgärderna, så då kände man engagemang och driv i det. Och det drivet 

har legat kvar under de här tre åren.”  (intervju myndighet A) 

Det har varit viktigt även för myndighet B att avdelningscheferna är delaktiga i 

uppföljningen av åtgärder till handlingsplanen och resurssättningen för att skapa 

samsyn internt och säkerställa att inget faller mellan stolarna. 

Samtliga myndigheter tog upp framgångsfaktorer som klassificerats som 

intern koordinering, och även tillgänglighet till kunskap och expertis. Myndighet 

A uppger att det varit en fördel att ansvarsområdet finns under samma tak. Det 

möjliggör att fysiskt gå runt och prata med personer på andra enheter. Myndighet 

A har även interna nätverk för klimatanpassning där de flesta chefer sitter med och 
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får ett ständigt flöde av information för att hålla klimatanpassningsfrågan igång, 

vilket beskrivs som en framgångsfaktor. 

Myndighet B involverade de flesta i myndigheten vid framtagandet av 

handlingsplanen, vilket var smidigt då de är en liten myndighet. Den interna 

kommunikationen anses vara viktig för att få med allas kunskap. 

Avdelningscheferna på myndighet B har regelbundna möten för att 

klimatanpassningsanslaget ska komma till godo även på andra avdelningar än på 

avdelningen för klimatanpassning. Nätverken hos myndighet A och B har även 

klassificerats som organisatoriska strukturer och rutiner. 

Myndighet C framhäver kontaktnätverk inom organisationen som en 

framgångsfaktor. En avdelningsrepresentant på myndigheten som har arbetat där 

länge har denna grundläggande relation, vilket kan skapa förutsättningar att 

diskutera ett komplext ämne som klimatanpassning. 

”Då tror jag att det kan vara en fördel just att man har den här 

kontaktnätverket på myndigheten, det hjälper också väldigt mycket för då 

vet man var man ska börja. Det är svårt på en större myndighet att veta, vem 

ska man prata med? Vart ska man? Det gör att man hittar lite genvägar tänker 

jag.” (intervju myndighet C) 

Samtliga myndigheter tog upp externt samarbete. Externt samarbete såsom 

SMHIs myndighetsnätverk kan kategoriseras både som tillgång till kunskap och 

expertis och information och vägledning. Myndigheterna beskriver SMHIs 

myndighetsnätverk för klimatanpassning som värdefullt. Myndighet C framhäver 

möjligheten att ta del av information och skapa kontakt med andra myndigheter. 

Myndighet B berättar att det skapats egna grupperingar inom nätverket som fortsatt 

ha särskild kontakt, vilket varit bra för att få råd och dylikt. Myndighet A lyfter att 

det skapats möjlighet för gemensamma utredningar:  

”Myndighetsnätverket för klimatanpassning jätteviktigt, där vi tillsammans 

med andra myndigheter har sökt pengar för att utreda frågor ihop och så, där 

man redan från början fått med allas perspektiv.” (Intervju myndighet A) 

För myndighet C har det varit viktigt att ha nära kontakt med en myndighet med 

liknande uppdrag: 

”Och där ser vi att det är en förutsättning att vi har den sortens kontakt och 

förståelse för varandras arbete för att hitta synergier och samarbetsytor. Och 

även om vi är på olika nivå när det gäller klimatanpassningsarbetet, [de] har 

ju arbetat med det rätt länge, de arbetade med det innan förordningen kom 

men vi ser att vi kan ta lärdom av varandra.” (intervju myndighet C) 
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Myndighet B beskriver även samarbete med branschen som viktig. Myndigheten 

involverade väldigt många intressenter vid framtagandet av handlingsplanen i syfte 

att ta reda på kunskapsluckor och önskemål när det gäller handlingsplanen samt att 

genom att etablera kontakten underlätta den efterkommande 

genomförandeprocessen. Kommunikationen externt tar de upp som angelägen, då 

det är en utmaning att omsätta den kunskap som tas fram till praktiskt arbete ute på 

kommuner. Att paketera materialet så att det blir användbart jobbar de med 

kontinuerligt.  

 

Kognitiva faktorer 

Myndighet A tog upp allmänhetens medvetenhet och fokuserande händelser. 

Internt blev klimatanpassning mer uppmärksammat efter den varma sommaren 

2018. Då skulle enhetscheferna arbeta med klimatanpassningsfrågor och var extra 

angelägna att göra det, motiverade av händelsens effekter. Även ägande av frågan 

togs upp av myndighet A, faktorn beskrivs under organisatoriska faktorer.  

4.3.2.1 Potentiella framgångsfaktorer 

Myndighet B menar att i samband med framtagande av kunskapsunderlag skulle 

det kunna vara fördelaktigt med mer tydlig prioritering, att fokus läggs på en aspekt 

som flera arbetar med samtidigt.  
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4.3.3 Hinder och hantering av dessa 

Intervjupersonerna tillfrågades om hur de hanterat de hinder de uppgett i 

redovisningen till SMHI. De hinder de uppgav i redovisningen och de som tillkom 

i intervjun är kategoriserade enligt ramverket (se tabell 6). Myndighet B 

specificerade inte alla sina svar om hinder från SMHIs redovisning, därför har alla 

möjliga faktorer markerats inom parantes. 

Tabell 6 Identifierade hinder av intervjuade myndigheter som arbetat lång tid med 

klimatanpassning. Ramverk inspirerat av Runhaar et al (2018). Markerade faktorer har uppfattats 

som bristande. 

Kategori Faktorer Myndighet A Myndighet B Myndighet C 

Organisatoriska 

faktorer 

Ledarskap 

(administrativt) 

   

 Organisatoriska 

strukturer och rutiner 

   

 Externt samarbete x (x)  

 Intern koordinering  (x)  

 Ansvarsfördelning  (x) x 

 Regelverk  x  

 Rådighet x x  

Politiska faktorer Ledningens 

engagemang 

  x 

 Allmänhetens 

medvetenhet  

   

 Formella krav    

 Nationellt politiskt 

engagemang 

   

Resurser Information eller 

vägledning 

   

 Tillgänglighet till 

kunskap och expertis 

(internt/externt) 

x x x 

 Subventioner från 

högre regeringsnivå 

x   

 Finansiella resurser  (x)  

 Personella resurser  (x) x 

Kognitiva faktorer Medvetenhet i 

organisationen 

  x 

 Osäkerhet   x 

Timing Fokuserande 

händelser 

   

* Tillagda faktorer 

(x) ej specificerat vilken av faktorerna, samtliga faktorer är markerade 
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Resurser 

Bristande resurser anges som hinder av myndighet A och B i deras redovisningar. 

Myndighet A uppger att längre planerad tidshorisont hade krävts för en del 

åtgärders genomförande, vilket kräver säkrade anslag (subventioner från högre 

regeringsnivå). Personella resurser upplevdes som otillräckliga tidigare. När frågan 

växte internt kunde frågan om ytterligare en tjänst lyftas till ledningen som i sin tur 

tog det ett steg uppåt och fick ytterligare medel. Myndighet A tar även upp att då 

kommunerna haft begränsade möjligheter att söka statligt stöd för 

klimatanpassningsarbetet har de försökt marknadsföra andra medel att söka, som 

inte har namnet klimatanpassning men innefattar det. 

Bristande kunskapsunderlag ses som ett hinder för myndighet A och B. Det 

har kategoriserats som tillgänglighet till kunskap och expertis. Myndighet A har 

identifierat olika kunskapsluckor och har därför tillsatt åtgärder i handlingsplanen 

för att höja kunskapsnivån. Myndighet B saknar kartunderlag, och har börjat 

samarbeta med en annan myndighet med liknade uppdrag kring det, och därigenom 

kan kunskapsluckor identifieras och man kan äska pengar tillsammans. Det gäller 

att ha tålamod och dialog så att man är redo att öka tempot när förutsättningarna 

finns.  

 

Organisatoriska faktorer 

Bristande regelverk togs upp av myndighet B i redovisningen utan specifikation. 

Myndighet A upplever inte bristande regelverk. De menar att lagstiftningen kan 

användas mycket mer progressivt än vad man gör idag för att få till 

klimatanpassning. 

Bristande samordning och/eller ansvarsfördelning tas upp av myndighet B i 

deras redovisning men specificeras inte. I tabellen är därför ansvarsfördelning, 

intern koordinering och externt samarbete markerade inom parentes. Myndighet C 

tar upp ansvarsfördelning, då rör det om ifall tillsyn av ett av deras arbetsområden 

ska göras av dem själva eller av länsstyrelserna. Där behövs det ett beslut, men än 

så länge försöker de samverka med länsstyrelserna och ta det steg för steg. 

Klimatanpassningsåtgärder sträcker sig ibland över kommun- och regiongränser 

vilket kräver ökad samverkan (externt samarbete) enligt myndighet A. Då försöker 

myndigheten stötta länsstyrelserna i deras hantering och exempelvis lämna 

remisser. 

Bristande rådighet tas upp av myndighet A och B. Myndighet A framhåller 

att det ofta är andra aktörer som har sista ordet i en fråga som berör dem. Då är 

samverkan viktigt, speciellt genom SMHIs myndighetsnätverket.  

 

Politiska faktorer 

Myndighet C anser att stödet från ledningen är viktigt, men att de inte riktigt nått 

dit ännu då begreppet klimatanpassning tenderar att förväxlas med 

utsläppsminskning. Detta planerar de att göra insatser för att åtgärda. 
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Kognitiva faktorer 

Myndighet C tar upp att begreppet klimatanpassning inte är befäst i organisationen. 

Det är klassat som medvetenhet i organisationen och tillgång till kunskap och 

expertis. För att lösa det planerar de att göra kommunikativa insatser för att 

informera om klimatanpassning. De tror att det arbetas med klimatanpassning i 

organisationen, men att det kallas något annat. Det behövs även resurser internt för 

att komma i kontakt med sakkunniga personer för att säkerställa var 

klimatanpassning kan integreras och inte (personella resurser). Samtidigt skulle 

förståelsen för hur man kan arbeta med klimatanpassning öka hos de berörda 

personerna. Vidare menar myndighet C att klimatanpassning innebär stora 

osäkerheter, det är svårt att veta vad man ska anpassa sig till och vilka risker man 

ska acceptera. Därför blir det diffust för vissa i organisationen och det är då viktigt 

att diskutera hur det kan hanteras på bästa sätt. 

4.4 Intervjuer med nationella myndigheter som arbetat 

kortare tid med klimatanpassning 

Sex nationella myndigheter intervjuades om deras klimatanpassningsarbete och 

mer specifikt om vilka faktorer som drivit deras klimatanpassningsarbete framåt 

och hur de hanterat sina hinder. Tre av dem, myndighet D, E och F är nationella 

myndigheter som arbetat kort tid med klimatanpassning enligt studiens 

klassificering. Myndighet F började dock arbeta aktivt med klimatanpassning 

innan förordningen kom. Nedan presenteras en genomgång av deras svar.   

4.4.1 Klimatanpassningsarbetet på myndigheterna 

Både myndighet D och F har klimatanpassningssamordning som en del av deras 

tjänst, och de hade inte erfarenhet av klimatanpassning tidigare. Myndighet E har 

en klimatanpassningssamordnare anställd på heltid under en begränsad period, 

därefter ska uppdraget för samordning bli en del av en annan medarbetares tjänst 

och klimatanpassningsarbetet ska integreras helt och hållet i organisationen.  

Myndighet D bedömer sig inte berörda av klimatanpassning i lika hög grad som 

andra myndigheter är, eftersom de inte styr över sitt ansvarsområde utan är 

informerande. 

4.4.1.1 Erfarenheter från olika arbetssätt med handlingsplanen 

Hos myndighet D är handlingsplanen integrerad i ordinarie planerings- och 

uppföljningsprocess. Myndighet E arbetar med handlingsplanen som projekt nu, 

men sen ska den integreras i resten av verksamheten. Handlingsplanen togs fram 
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som ett projekt hos myndighet F, men blev efter första rapporteringen en del av 

ordinarie verksamhet.  

Myndighet D uppger att nackdelen med att jobba integrerat är att det i stort 

sett endast är den med samordningsuppdraget som jobbar med frågan. Myndighet 

E menar att det varit en fördel med ett upplägg där de jobbar hårt och fokuserat i 

två år, för att sen integrera arbetet. Då behöver alla detaljer vara utredda, eftersom 

nästa person har ansvaret som del av sin tjänst och inte kan lägga lika mycket tid 

på det. Myndighet F tycker att det känns naturligt att arbeta på det sätt de gjort. I 

projekt kunde de ta fram alla uppgifter, föra dialog med branschen och SMHI 

gällande vilka förväntningar som fanns. När handlingsplanen var rapporterad, var 

det naturligt att övergå till löpande verksamhet där det görs förändringar vid behov, 

eftersom deras uppdrag främst innebär information gentemot befolkningen. 

Myndighet F menar att det inte hade gått att börja med löpande verksamhet, för 

initialt hade de för lite kunskap om klimatanpassning. 

4.4.1.2 Förutsättningar för klimatanpassningsarbete 

Myndighet D tar upp att de lär sig med tiden, och resonerar kring att myndigheterna 

som jobbat länge troligen har kommit längre. Myndighet E tror att det var svårare 

för länsstyrelserna att komma igång med klimatanpassningsarbetet för det fanns 

mindre kunskap och förståelse i samhället, när det inte rapporterades så mycket i 

media. Myndighet F resonerar kring att mer erfarenhet kommer med tiden, men 

menar att det inte är det som är avgörande: 

”Egentligen tror jag inte det är det som är den stora skillnaden, utan det är 

nog hur mycket tid man har att lägga på det här arbetet som avgör till störst 

del hur resultatet blir.” (intervju myndighet F) 
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4.4.2 Framgångsfaktorer 

En översikt över myndigheternas svar gällande framgångsfaktorer presenteras i 

tabell 7. Svar som kan kategoriseras som fler än en faktor finns angivna i mer än 

en ruta. Både uttalade framgångsfaktorer och aspekter som har kunnat tolkas som 

framgångsfaktorer finns representerade i tabellen. 

Tabell 7 Framgångsfaktorer identifierade av nationella myndigheter som arbetat kortare tid med 

klimatanpassning. Ramverk inspirerat av Runhaar et al (2018) 

Kategori Faktorer Myndighet D Myndighet E Myndighet F 

Organisatoriska 

faktorer 

Ledarskap 

(administrativt) 

 x  

 Organisatoriska 

strukturer och rutiner  

x x x 

 Externt samarbete x x x 

 Intern koordinering  x  

 Tydlig ansvarsfördelning    

 Stödjande regelverk    

 Rådighet    

Politiska 

faktorer 

Ledningens engagemang  x  

 Formella krav x x  

 Nationellt politiskt 

engagemang 

   

 Allmänhetens 

medvetenhet  

 x  

Resurser Information eller 

vägledning 

x x x 

 Tillgänglighet till 

kunskap och expertis 

(internt/externt) 

x x x 

 Subventioner från högre 

regeringsnivå 

   

 Finansiella resurser    

 Personella resurser x x x 

Kognitiva 

faktorer 

Ägande av frågan*  x  

 Eldsjäl*  x  

 Medvetenhet i 

organisationen 

 x  

 Osäkerhet    

Timing Fokuserande händelser  x  

* Tillagda faktorer baserat på intervjuresultat  
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Resurser 

Samtliga myndigheter uppgav personella resurser som en framgångsfaktor. 

Myndighet D tog upp faktumet att det finns en tjänst med samordningsuppdrag som 

en framgångsfaktor. Myndighet E menar att upplägget att ha en kunnig 

klimatanpassningssamordnare anställd på heltid under en period har varit 

framgångsrikt. Myndighet F uppger att de har blivit en mer kommunikativ 

myndighet på senare år. Fyra kommunikatörer har anställts, som är bra på att föra 

ut budskapet. Detta är av vikt för klimatanpassningsarbetet, då myndighetens 

uppdrag främst är informerande och rådgivande. 

Tillgång till kunskap och expertis togs upp av samtliga myndigheter, för 

myndighet D tas detta upp under rubriken organisatoriska faktorer. För myndighet 

E och F var det en framgångsfaktor att det fanns mycket kunskap i organisationen 

sedan tidigare. Detta eftersom deras myndighetsuppdrag går i linje med 

klimatanpassningsarbetet men tidigare inte benämnts som klimatanpassning.  

För myndighet E har det varit viktigt att visa att det inte är något nytt för att 

motivera organisationen. Det förs också fram som en möjlighet snarare än en 

begränsning att få in klimatanpassning bland arbetsuppgifterna, eftersom det kan 

bli betydande konsekvenser ekonomiskt om man inte utför åtgärder och en katastrof 

inträffar. Istället finns det en möjlighet att äska mer medel och hitta synergier, som 

att genomföra saker som ändå behöver göras av andra skäl. 

 

Organisatoriska faktorer 

Samtliga myndigheter tog upp organisatoriska strukturer och rutiner. För 

myndighet D har det varit värdefullt att samordnaren är van vid att arbeta med ISO-

standarder, vilket även klassificerats som tillgång till kunskap och expertis. Det 

beror på att uppdraget med klimatanpassningen bygger på samma systematik: 

”Så den systematiken finns i de ledningssystemen och tack vare att jag har 

den grunden så har det varit enkelt att jobba, även att integrera in 

klimatanpassningsfrågorna, [för] att det bygger på samma systematik” 

(intervju myndighet D) 

Myndighet E införde nya rutiner för rapportering för områdescheferna, vilket har 

gjort det väldigt enkelt att redovisa till SMHI i slutändan. Det innebär också att 

cheferna påminns om klimatanpassningsarbetet vid rapporteringen var tredje 

månad, vilket håller det levande. Detta har även klassificerats som intern 

koordinering. Myndighet F har en nystartad miljögrupp, där förhoppningen är att 

den ska driva klimatanpassningsarbetet framåt: 

”Nu har vi startat en miljögrupp på myndigheten som ska ta hand om 

klimatanpassning men också myndighetens miljömål, sådana bitar då. Det 
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kommer bli mycket mer framdrift i det när jag får någon att prata med.” 

(Intervju myndighet F)  

Myndighet E tog upp ledarskap som en framgångsfaktor. Det administrativa 

ledarskapet har varit bidragande till klimatanpassningsarbetet. Det var ansvarig 

chef som förde argumentationen om att instifta en ny tjänst, efter att ha blivit 

tilldelad ansvaret för Klimatanpassningsförordningen. På myndigheten finns det 

även en högre chef som genom tidigare tjänster har god kompetens inom 

klimatområdet som stöttar klimatanpassningssamordnaren i motiveringen för 

klimatanpassningsarbete. Det var även viktigt vid införandet av de nya rutinerna 

för rapportering att det fanns verksamhetsstöd och ledningsstöd som uppmuntrade 

rutinerna.  

Samtliga myndigheter tog upp externt samarbete och information och 

vägledning, där samarbete med andra myndigheter anses vara betydelsefullt. 

Myndighet D beskriver samarbete med en myndighet med liknande uppdrag som 

särskilt viktigt då de behöver vägledning. Samarbetet är i startgroparna och har 

underlättats genom myndighetsnätverket. Myndighetsverket beskrivs av myndighet 

D som viktigt för att lära av andra, så de inte behöver gå igenom samma saker. 

Även myndighet E uppger att myndighetsnätverket har varit värdefullt, då det varit 

en möjlighet att arbeta gemensamt med andra myndigheter. Myndigheten F lyfter 

även vikten av samarbete med branschen: 

”Där är en ganska tydlig framgångsfaktor att vi inte har suttit själva och hittat 

på alla de här grejerna utan vi har ett stort samarbete med en ganska stor krets 

av myndigheter och organisationer, och det jobbar vi alltid med inom vår 

verksamhet.” (intervju myndighet F) 

Politiska faktorer 

Myndighet D och E tog upp formella krav, då förordningen innebar ett nytt uppdrag 

för dem. Myndighet D uppger att det troligtvis inte hade jobbat med 

klimatanpassning annars. Uppdraget enligt förordningen och regleringsbrevet var 

hjälpsamt vid uppsättning av mål hos myndighet E.  

Ledningens engagemang togs upp av myndighet E som uppgav att en mycket 

betydelsefull framgångsfaktor har varit stödet från ledningen, för det gäller att få 

med sig hela organisationen. Generaldirektören har haft förståelse för 

klimatanpassning och tycker att det är viktigt. Det har spritt sig till resten av 

organisationen: 

”Vi har hittat ett sätt att få alla att förstå att det här är viktigt. Det är tur skulle 

jag vilja säga, att organisationen var redo att ta den här frågan på allvar. Man 

kan få en förordning, men om ledningen inte själva tycker att det är viktigt 

blir det mer svårarbetat. (intervju myndighet E) 
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Exempelvis samlas hela organisationen på verksamhetsdagar varje år, och 

generaldirektören satte årets tema till hållbarhet, vilket sänder ut signaler. Där fick 

klimatanpassningssamordnaren gott om tid för att informera om 

klimatanpassningsfrågor. Det blev även ett utbildningstillfälle för personalen: 

”Det är en sak att jag bjuder in till möten men om GD säger att den här dagen, 

där alla ska vara med, det här är huvudtema, det skickar ut väldigt tydliga 

signaler. Och det blir ett utbildningstillfälle där alla får reda på mycket mera 

och därmed kan sätta sig in i vad det faktiskt innebär, och att alla har hört det 

och vet att alla andra har hört det. Det blir en snackis i kafferummet.” 

(intervju myndighet E) 

Enligt myndighet E finns det en risk att deras arbete tappar fart när den tjänst som 

fokuserat på klimatanpassning tar slut, och de behöver hitta en strategi så att det 

inte blir fallet. Därför är det av vikt att generaldirektören tycker att 

hållbarhetsfrågorna är viktiga, så när verksamhetsstrategin uppdateras kan 

klimatanpassning bli en central roll i det och att verksamhetsdirektören kommer få 

i uppdrag att hålla uppe trycket.  

Myndighet E tog även upp allmänhetens medvetenhet där nyhetsflödet i sin 

helhet varit en bidragande faktor, då klimatfrågan tillåts ta plats. 

 

Kognitiva faktorer och timing 

Enligt myndighet E är en framgångsfaktor att organisationen själv känner att det är 

deras fråga, vilket kategoriserats som ägande av frågan.  

Klimatanpassningssamordaren på myndighet E har en stark drivkraft, lång 

erfarenhet och känner sig uppdaterad, vilket har gjort det lättare att trycka på arbetet 

internt. Det har kategoriserats som eldsjäl och tillgång till kunskap och expertis. 

Det har funnits episoder där de varit nära att behöva byta strategi, på grund av 

omorganisation och tidsbrist som följd. Men då stod 

klimatanpassningssamordnaren på sig och fick igenom det ändå i samband med 

erbjudandet av mer stöd.   

Ökad medvetenhet i organisationen skapades hos myndighet E när en av deras 

fastigheter blev drabbad av översvämning. Det var inte bara att översvämningar 

sker, utan att det händer just dem, vilket är en stor skillnad. Det har även 

kategoriserats som fokuserande händelse. 
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4.4.3 Hinder och hantering av dessa 

Intervjupersonerna tillfrågades om hur de hanterat de hinder de uppgett i 

redovisningen till SMHI. De hinder de uppgav i redovisningen och de som tillkom 

eller förtydligades i intervjun är kategoriserade enligt ramverket (se tabell 8).  

Tabell 8 Identifierade hinder av intervjuade myndigheter som arbetat kortare tid med 

klimatanpassning. Ramverk inspirerat av Runhaar et al (2018) 

Kategori Faktorer Myndighet D Myndighet E Myndighet F 

Organisatoriska 

faktorer 

Ledarskap 

(administrativt) 

   

 Organisatoriska 

strukturer och rutiner 

   

 Externt samarbete  x  

 Intern koordinering x   

 Ansvarsfördelning  x  

 Regelverk  x  

 Rådighet x x  

Politiska faktorer Ledningens 

engagemang 

   

 Allmänhetens 

medvetenhet  

   

 Formella krav    

 Nationellt politiskt 

engagemang 

   

Resurser Information eller 

vägledning 

   

 Tillgänglighet till 

kunskap och expertis 

(internt/externt) 

x x x 

 Subventioner från 

högre regeringsnivå 

   

 Finansiella resurser  x  

 Personella resurser   x 

Kognitiva faktorer Medvetenhet i 

organisationen 

x   

 Osäkerhet x   

Timing Fokuserande 

händelser 

   

 

Resurser 

Myndighet E uppgav bristande finansiella resurser och det handlar om oklarheter 

om vem som ska stå för finansiering av klimatanpassningsåtgärder i framtiden. I 

intervjun uppgav de att det i framtiden kommer det behöva äskas pengar internt. 
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Då gäller det att ha mod och kunskap att göra den argumentationen. En generell 

hantering av utmaningar för Myndighet E är att föra argumentationen att inte se det 

som en belastning, utan en möjlighet att söka pengar. Det blir ett extra argument att 

utföra klimatanpassning men samtidigt lösa andra problem. De har börjat med de 

små åtgärderna, som kan visas upp som framgångar. Sen kommer större ingrepp, 

men de ska ändå inpassas vid underhåll eller renovering. 

Samtliga myndigheter har tagit upp indikatorer som klassificerats som 

tillgänglighet till kunskap och expertis. Myndighet E uppgav bristande 

kunskapsunderlag och syftar till att det kommer saknas underlag för deras arbete, 

men en av arbetsgrupperna i myndighetsnätverket håller på att fördjupa sig i frågan. 

Myndighet D uppger i intervjun att det har saknats kunskap, dels för 

klimatanpassningssamordarens del, dels för organisationen. Det har kategoriserats 

som tillgång till kunskap. Vidare menar myndighet D att genom utbildning kan 

kunskapen höjas hos medarbetarna och då kan hänsyn till klimatanpassning tas 

redan i början av ett projekt, vilket är eftersträvansvärt.  

Myndighet F har inte uppgett några hinder i redovisningen då inget hindrar 

dem från deras uppdrag att informera och uppdatera regelverk. Däremot uppgav de 

i intervjun att de skulle behöva mer resurser för klimatanpassningsarbetet. Det har 

saknats en mer tydlig tjänst som har fokus på klimatanpassning och mer kunskap 

om det. Det har klassificerats som bristande personella resurser och tillgänglighet 

till kunskap och expertis. Förhoppningen är att den nya miljögruppen ska hjälpa för 

att föra arbetet framåt, enligt myndighet F.  

 

Organisatoriska faktorer 

Även externt samarbete och ansvarsfördelning uppgavs som ett hinder av 

myndighet E. Framtida större åtgärder hänger ihop med frågor om lagstiftning och 

rådighet, där det kommer krävas samordning och att man är enig om 

ansvarsfördelningen samt hur det hanteras om en ansvarig part inte kan fullgöra 

sina plikter. Framöver är det viktigt att samarbeta med andra utförare av 

klimatanpassning, såsom kommuner, för när det kommer till större åtgärder är det 

de som är utförare, vid till exempel vallbyggnationer. Då kommer också behov av 

ändringar i lagrum att tillkomma. Myndighet E anser även att de borde samarbeta 

mer med länsstyrelserna.  

Myndighet D tog upp att i arbetsprocessen med handlingsplanen är tanken att 

avdelningarna själva ska ta fram åtgärder för klimatanpassning men i nuläget 

förlitar de sig på att samordnaren ska bistå med mycket stöd. När samordnaren tar 

fram förslag på aktiviteter är risken att någon viktig åtgärd missas. Detta har 

klassats som bristande intern koordinering. 

Myndighet D tog upp att de inte styr verksamhetsområdet, utan bara kan vara 

kunskapsstöd. Detta har klassats som bristande rådighet, trots att de uppger att de 

har rådighet inom sitt uppdrag, men för att påverka mer skulle de i så fall behöva 

få ett annat uppdrag av regeringen, vilket de inte lär få.  
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Kognitiva faktorer 

Enligt myndighet D är det även en utmaning med osäkerhetsfaktorn (osäkerhet) om 

hur klimatet kommer förändras. I samordnarens roll fungerar omvärldsbevakning 

bra. Det är ett uppdrag personen även haft tidigare för de andra miljörelaterade 

uppdragen, och de hänger ihop.  
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 5. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras inledningsvis centrala hinder och framgångsfaktorer och 

skillnad mellan de olika grupperna, följt av en bredare diskussion om vad som är 

viktigt för att utveckla klimatanpassningsarbetet och avslutas med metoddiskussion 

och förslag på vidare studier. 

5.1 Hinder och framgångsfaktorer 

Bristande tillgång till kunskap och expertis ses som ett hinder av många 

myndigheter, främst i form av kunskapsunderlag, men även kunskapsbrist inom 

organisationerna. Samtliga intervjuade myndigheter hade framgångsfaktorer som 

kunde klassificeras som tillgång till kunskap och expertis. Detta täcker ett brett 

spektrum, och framgångsfaktorerna i fråga kategoriserades ofta även som externt 

samarbete och intern koordinering. Vikten av tillgång till kunskap bekräftas av 

Ruunhar et al. (2018) då det är en frekvent rapporterad framgångsfaktor och det ses 

som ett hinder i de fall denna tillgång saknas. Det finns mycket kunskap internt i 

organisationerna, genom till exempel interna nätverk. Uppstartandet av ett sådant 

nätverk kan vara en lösning om det saknas kunnig personal eller arbetstid att 

avsätta, vilket en myndighet gjort. Handlingsplanen kan ses som ett medel för att 

hantera hinder relaterat till kunskap och expertis, exempelvis tillsatte en myndighet 

kunskapshöjande åtgärder i sin handlingsplan när kunskapsluckor identifierades. 

Genom myndighetsnätverket har myndigheter börjat arbeta tillsammans för att ta 

fram nödvändiga underlag, vilket kan ses som en lösning som kan vara ett framtida 

framgångskoncept då medel kan sökas från SMHI i samband med projekt i 

arbetsgrupperna. Studiens resultat pekar på att det är viktigt att ta vara på kunskapen 

som finns i organisationen sedan tidigare, framförallt i de delar som innefattar 

klimatanpassning, men inte alltid benämnts som det. För två myndigheter som 

arbetat med klimatanpassning kort tid har det kommit naturligt då klimatanpassning 

gått i linje med deras övergripande uppdrag. För vissa myndigheter är 

klimatanpassning inte etablerat som begrepp, vilket kan kopplas till brist på 

medvetenhet i organisationen. Det finns även kunskapsluckor internt kring var i 

organisationen klimatanpassningsarbetet bedrivs. Det kan ses som att de är i vad 

Ekstrom och Mosers (2014) kallar ”förståelse-fasen”, där man på kommuner i ett 



56 

tidigt stadie av sitt klimatanpassningsarbete upplevde ett otillräckligt intresse och 

förståelse för problemet, att det konkurrerar med andra akuta problem samt att 

ledningen inte gjort det till prioritet ännu. Att skapa medvetenhet kring begreppet 

kan göras internt, menar en myndighet, vilket IVL (2020) också tar upp som ett 

exempel på hinder med möjlig intern lösning. Det handlar alltså inte bara om att ta 

vara på kunskapen utan även att sprida kunskap internt, i samband med integrering. 

Enligt studiens resultat gör myndigheterna det genom exempelvis nätverk och 

temadagar. Det finns även andra sätt att ta vara på kunskapen internt, speciellt för 

de som nyligen börjat arbeta med klimatanpassning. Det kan göras genom att dra 

nytta av kunskap från andra håll såsom arbete med ISO-standarder, 

miljöledningsförordningen samt omvärldsbevakning, och sedan applicera 

kunskaperna i klimatanpassningsarbetet.  

Bristande samarbete med externa aktörer upplevs som ett hinder av flera 

myndigheter, och det finns behov av samordning eller ökad samordning mellan 

olika samhällsaktörer inom olika områden. Även Storbjörk och Hedrén (2011) 

framhäver behovet av effektiva nätverk mellan olika aktörer för att inte begränsa 

klimatanpassningsarbetet. Kopplat till kunskap och expertis finns det mycket 

kunskap att hämta externt, då samarbeten med externa aktörer framhölls som en 

framgångsfaktor av nästan alla intervjuade myndigheter. Framgångsfaktorerna 

klassades ofta även som information och vägledning, vilket kan ses som 

sammanfattande för etablerade externa nätverk, då det kan erhållas där. De tre 

studerade grupperna hade olika typer av samarbeten men länsstyrelserna och de 

flesta nationella myndigheter som arbetat länge hade generellt mer etablerad 

kontakt med myndigheter med liknande uppdrag och nätverk för klimatanpassning, 

utöver SMHIs myndighetsnätverk. Det kan tänkas innebära att de har bättre 

förutsättningar att hantera klimatanpassningsarbetet, men med tiden kommer 

förmodligen myndigheterna som börjat senare med klimatanpassning få bättre 

tillgång till information och vägledning genom att kontakten med myndigheter med 

liknande uppdrag blir mer etablerad. I studiens resultat har det även tydliggjorts att 

myndighetsnätverket är en tillgång att ta vara på. Gällande externt samarbete kan 

det konstateras att det finns styrkor i de samarbeten som finns, men vissa behöver 

utvecklas och det finns även behov av nya samarbeten. Juhola och Westerhoff 

(2011) framhäver också att nätverk är viktiga för framväxten av en välfungerande 

klimatanpassning. I litteratursammanställningen av Ruunhar et al (2018) var 

samarbete med privata aktörer en av de främsta framgångsfaktorerna för 

klimatanpassning men togs även upp som barriär i de fall samarbetet var bristande. 

I denna studie har privata aktörer inte specificerats utan kallas externa aktörer men 

gruppen kan ändå jämföras med ramverket då det är själva samarbetet som är 

intressant.  

Extern samordning relaterar till ansvarsfördelning. Tidigare forskning visar 

på otydlig ansvarsfördelning mellan lokal och nationell nivå i Sverige (Glaas, 

2013). Otydlig ansvarsfördelning finns kvar enligt flera myndigheter trots den 
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utredning angående ansvarsfördelning som gjordes 2018 på uppdrag av regeringen. 

Även IVL konstaterar i sin rapport (2021) att myndigheter och kommuner inte ser 

några direkta oklarheter kring vad som ska göras, snarare hur och av vem, och hur 

det ska finansieras. Otydlig ansvarsfördelning mellan olika aktörer är ett hinder som 

är svårt för myndigheterna att hantera, speciellt i framtiden när större åtgärder 

behövs. Flera artiklar i sammanställningen av Ruunhar et al. (2018) har också tagit 

upp att bristande ansvarsfördelning är ett hinder. Ruunhar (2012) bekräftar att när 

det finns många aktörer inblandande och ingen självklar part som är ansvarig för 

problemet skapas en barriär för klimatanpassning. Utifrån denna studie är det 

tydligt att i frånvaro av tydlig ansvarsfördelning är samverkan och kommunikation 

väldigt viktigt. Skapandet av synergieffekter är ett incitament för att få till utförande 

från en annan aktörs håll.  

Bristande intern koordinering ses som ett hinder för klimatanpassning. Det 

finns behov av intern samordning hos en del myndigheter. Några myndigheter 

upplever därför svårigheter att integrera och förankra klimatanpassning i 

myndighetens löpande arbete. Intern koordinering beskrivs också som en 

framgångsfaktor av många myndigheter. I sammanställningen av Ruunhar et al 

(2018) är intern koordinering i stor utsträckning både ett hinder och en pådrivande 

faktor för klimatanpassning, vilket innebär att det är centralt. Även Stead och 

Meijers (2009) och Glaas (2013) bekräftar vikten av samordning. 

Samordningsfunktionen för klimatanpassning är central och underlättar integrering 

enligt Stead och Meijers (2009), vilket bekräftas i denna studie. Det är denna 

samordning som ser till att klimatanpassningsperspektivet inte glöms bort vid 

integrering i andra projekt. Om samordnaren har ett gott nätverk inom myndigheten 

är det gynnande och interna nätverk, som tidigare nämnts, är ett medel för 

samordnarens koordinering.  Ruunhar (2012) tar upp att integrering kan resultera i 

synergieffekter. Vikten av att söka synergieffekter framhålls även av flera av de 

intervjuade myndigheterna. Det är av vikt att ha förmågan att identifiera 

synergieffekterna, men att kommunicera dem på ett bra sätt är essentiellt. Där spelar 

argumentationen om ekonomisk gynnsamhet en stor roll, vilket bekräftas av Van 

Asselt et al. (2015). Det är främst de nationella myndigheter som arbetat länge med 

klimatanpassning som ser framgång i sin interna samordning. Myndigheternas 

olika förutsättningar spelar även stor roll för detta. Mindre myndigheter har lättare 

att involvera hela organisationen i handlingsplanen och de som har gemensamt 

kontor kan lättare initiera och hålla kontakt. I resultaten framkommer ett exempel 

på när åtgärder ska föreslås av olika enheter men istället görs av 

klimatanpassningssamordnaren och det då finns risk att något utelämnas. Det finns 

alltså ett sårbart glapp mellan klimatanpassningskunskapen och sakkunskapen på 

andra enheter som behöver sammanfogas.  

I relation till faktorn organisatoriska strukturer och rutiner såg de flesta 

myndigheter flera framgångsfaktorer och inte hinder, till skillnad från 

litteratursammanställningen av Ruunhar et al (2018) där denna faktor främst 
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rapporterats som hinder. Det skulle kunna bero på att kategorisering skett på olika 

sätt, eller att de intervjuade myndigheterna helt enkelt har strukturer och rutiner 

som gynnar klimatanpassning till skillnad från studierna i 

litteratursammanställningen av Ruunhar et al (2018). Länsstyrelserna och de 

nationella myndigheterna som arbetat länge med klimatanpassning har identifierat 

framgång i utvecklandet av sina interna strukturer, vilka har gjort det lättare att 

integrera klimatanpassning i ordinarie verksamhet. Även en myndighet som börjat 

nyligen ser framgång i utvecklandet av sina interna strukturer. En faktor som kan 

ha påverkat framgången positivt är deras arbete som är intensivt under en bestämd 

period, i projektform, och på det sättet har mycket gemensamt med de som arbetat 

längre. Två myndigheter har inte hunnit etablera stödjande strukturer, vilket enligt 

Uittenbroek et al. (2014 a) gör det svårt att integrera klimatanpassning.  

En faktor som identifierades bland myndigheterna i denna studie som inte 

fanns med i ramverket av Ruunhar et al. (2018) var ägande av frågan. Engagemang 

genom delaktighet är något som tagits upp av exempelvis Brink och Wamsler 

(2018) när det gäller att involvera privatpersoner i klimatanpassning, då en känsla 

av medägande gjorde att människor engagerade sig. Utifrån detta kan det 

konstateras att det inte endast är i syfte att se till att inget perspektiv utelämnas som 

det är av värde att involvera resten av organisationen, utan även för att skapa ökat 

engagemang.  

Resultatet i denna studie visar, i linje med Ruunhar et al. (2018), att yttre 

faktorer såsom formella krav är en framgångsfaktor för klimatanpassning och inte 

ett hinder. Även Mickvitz et al. (2009) konstaterar att antagandet av sådana 

politiska medel är av stor vikt för klimatanpassningsarbetet. Den svenska 

Klimatanpassningsförordningen och den Nationella strategin för klimatanpassning 

har enligt denna studie förmått flera myndigheter att öka takten på 

klimatanpassningsarbetet och gett en tydligare struktur för arbetet. Denna effekt 

saknades innan förordningen och den nationella strategin kom (Glaas, 2013; 

Storbjörk & Hedrén, 2011). För andra myndigheter har det varit en förutsättning 

för att arbeta med frågan överhuvudtaget, vilket bekräftas i IVLs rapport (2020).  

Ledningens engagemang tas upp som en framgångsfaktor av flera 

myndigheter, då visat intresse sprider sig till resten av organisationen, påverkar 

organisationens strukturer positivt och möjliggör nya tjänster. Det tas även upp som 

ett hinder hos en myndighet där detta brister. Politiskt engagemang var en frekvent 

rapporterad framgångsfaktor även av Ruunhar et al. (2018). Det visar på att det är 

viktigt för klimatanpassningsarbetet, vilket även bekräftas av Stead och Meijer 

(2009), Glaas (2013) och Wamsler (2014). Enligt Kristianssen och Granberg (2021) 

innebär brist av fokus och prioritering att administrationen, ofta planerare, hamnar 

i en mer aktivistisk position. Ledningens engagemang fanns främst på länsstyrelser 

och nationella myndigheter som arbetat länge med klimatanpassning. En 

myndighet som arbetat kortare tid beskrev denna framgångsfaktor som en av de 

viktigaste, där ledningen tillsatte en heltidsanställd samordnare under en bestämd 
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period och stöttat under arbetets gång. Deras arbetssätt kan beskrivas som att det 

inledningsvis är ett dedikerat tillvägagångssätt, där resurser tillförs och 

organisatoriska strukturer påverkas, som sedan övergår till integrerat 

tillvägagångssätt (Uittebroek et al. 2014 b). Tillsättning av personella resurser är 

enligt Uittebroek et al. (2014 b) en typ av direkt politiskt stöd, som är förknippat 

med det dedikerade tillvägagångssättet. Klimatanpassningssamordnaren på 

myndigheten i fråga kan beskrivas som en eldsjäl. Enligt Pasquini och Shearing 

(2014) underlättar eldsjälar integreringen av klimatanpassning och det är viktigt att 

arbetet som de driver fram institutionaliseras så att inte arbetet går förlorat om 

individen försvinner från verksamheten. Myndigheten i denna studie har haft detta 

i åtanke och för att behålla framåtdrift vid övergången när projekttiden och 

klimatanpassningssamordnarens tjänst avslutas är det viktigt med ledningens 

fortsatta engagemang och att klimatanpassning inkluderas i styrdokument. Genom 

inkludering i strategiska dokument ökar möjligheterna för ett strukturerat och 

kontinuerligt arbete (Wamsler, 2014).  

Ökad medvetenhet i organisationen har ofta lyfts som resultat av en allmän 

ökad medvetenhet i samhället, vilka uppgetts som framgångsfaktorer. Utöver att 

kunskapen om klimatanpassning ökat genom åren kan det tänkas vara fördelaktigt 

för myndigheter att komma in senare i klimatanpassningsarbetet även av denna 

anledning, då denna medvetenhet inte var lika hög förut. Det är dock viktigt att reda 

ut förväxlingen mellan utsläppsminskning och klimatanpassning i organisationerna 

vilket identifierades som ett hinder av en myndighet. Flera artiklar tog upp intern 

medvetenhet som en framgångsfaktor i ramverket av Ruunhar et al (2018) och 

några artiklar tog upp samhällets medvetenhet. Många artiklar tog även upp 

fokuserande händelser, vilket innebär att en klimatrelaterad händelse leder till en 

känsla av att det är brådskande och får stort stöd från allmänheten och intressenter. 

Detta gäller dock under en kortare tid, så länge händelsen upplevs som aktuell 

(ibid.). För två av de intervjuade myndigheterna innebar fokuserande händelser en 

extra knuff för arbetet, vilket även går i linje med tidigare forskning där kommuners 

klimatanpassningsarbete tagit fart när de drabbats av extrema väderhändelser 

(Glaas, 2013; Vink et al., 2015). Enligt IVL (2020) kan det vara avgörande för att 

få mandat att genomföra förändringar i verksamheten, men ofta har det handlat om 

åtgärder relaterat till händelsen i fråga, inte för det systematiska 

klimatanpassningsarbetet.  

Enligt resultatet är bristande ekonomiska resurser ett centralt hinder för 

klimatanpassning, både för myndigheter och aktörer de samordnar. Samtidigt har 

subventioner från högre regeringsnivå varit avgörande för alla intervjuade 

länsstyrelser och för en av de nationella myndigheterna som arbetat länge med 

klimatanpassning. Studiens resultat går i linje med litteraturöversikten av Ruunhar 

et al (2018) där finansiella resurser är både en framgångsfaktor och ett hinder när 

det är bristande. Ekonomiska barriärers negativa påverkan på implementering av 

klimatanpassning bekräftas också av Glaas (2013), Ruunhar (2012) och Wamsler 
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(2014). Enligt studiens resultat är ett hinder att anslag måste spenderas innan året 

är slut. Det skulle kunna innebära att meningsfull klimatanpassning kan utföras i 

större utsträckning om det hade justerats, speciellt för de myndigheter som inte får 

så mycket medel. En intressant lösning för kommuners bristande ekonomiska 

resurser är att vidga vyerna och söka medel som inte har namnet klimatanpassning. 

Där spelar spridning av information av ansvarig myndighet för sådana anslag en 

viktig roll. En central lösning på bristande ekonomiska resurser är som tidigare 

nämnt att hitta synergier, vilket förstärker vikten av integrering.  

Kopplat till medelstilldelningen är resurser i form av personella resurser, 

vilket upplevs som ett hinder av många myndigheter. Stabsformering till följd av 

Covid-19 är ett tillfälligt hinder, men visar på en sårbarhet för 

klimatanpassningsarbetet. Då kan god framförhållning vara viktigt. I 

sammanställningen av Ruunhar et al (2018) rapporteras personella resurser främst 

som en hämmande faktor då det är bristande. De befintliga personella resurserna 

var en framgångsfaktor enligt flera myndigheter. En myndighet som börjat nyligen 

hävdar att hur framgången med klimatanpassningsarbetet beror på avsatt arbetstid 

snarare än erfarenhet. Eftersom de själva saknar en heltidstjänst har de identifierat 

en lösning genom att omorganisera organisationen och tillsätta en miljögrupp. 

Länsstyrelserna och de nationella myndigheterna som arbetat länge med 

klimatanpassning har samordnare på heltid. Det kan bero på att klimatanpassning 

är en mer integrerad del av organisationen och det kräver en sådan resurs.  

Bristande regelverk upplevs som ett hinder enligt redovisningen till SMHI av 

länsstyrelser och nationella myndigheter som arbetat länge med klimatanpassning. 

En del artiklar i sammanställningen av Ruunhar et al. (2018) tar upp bristande 

regelverk som en hämmande faktor men till lika stor del upplevs regelverk som 

stödjande. I denna studie ses det inte heller enbart som ett hinder, en intervjuad 

myndighet uppger att lagstiftningen kan användas mer progressivt och krav kan 

ställas på klimatanpassningsåtgärder i större utsträckning. Det kan ses som en 

potentiell lösning som myndigheter kan anamma, men enligt en myndighet kan 

även lagrum behöva ändras i framtiden när större åtgärder behöver komma till. 

Även bristande rådighet upplevs som ett hinder, liksom i 

litteratursammanställningen av Ruunhar et al. (2018). Att en aktör har mandat att 

bestämma i frågor som berör flera andra aktörer kräver samverkan som lösning 

enligt studiens resultat. Intern rådighet i form av tydligt delegerat ansvar är även en 

framgångsfaktor enligt en myndighet. Tidigare klargjordes vikten av att det finns 

en samordningsroll samt politiskt stöd.  Att ledningen specificerar ett tydligt ansvar 

innebär pondus, vilket kan underlätta en klimatanpassningssamordnares uppdrag. 
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5.2 Möjligheter att utföra och utveckla arbetet 

Faktorer som av många upplevs som både hinder och framgångsfaktorer är extra 

viktiga att komma till rätta med enligt Ruunhar et al. (2018). Det är en viktig poäng, 

och enligt det synsättet är tillgänglighet till kunskap, samverkan internt och externt 

och personella- och ekonomiska resurser centrala faktorer. Däremot bör det 

understrykas att framgångsfaktorer och hinder ofta kan kategoriseras inom samma 

faktorer men berör olika frågor, vilket blev tydligt i resultatet. På det sättet kan man 

inte bara se på kategoriseringen i en tabell, utan man måste se på innehållet. Det 

innebär också att de flesta hinder och framgångsfaktorer kan samexistera. Av 

resultatet framgår det att en del hinder inte innebär att klimatanpassningsarbetet 

avstannar, men drivs mindre effektivt. Andra hinder innebär att färre 

klimatanpassande åtgärder påbörjas, vilket kan skapa problem i framtiden. 

Lösningarna som arbetats fram för att hantera hinder kan ses som en dörröppnare. 

Lösningar som tagits upp av de intervjuade myndigheterna tas vid flera tillfällen 

även upp som allmänna framgångsfaktorer, såsom samverkan och att hitta 

synergieffekter. Dessa framgångsfaktorer kan ses som extra centrala. Vad gäller 

flera av de strukturella hinder som identifierats behövs dock nationell styrning.  I 

SMHIs rapport (2021 d) om myndigheternas redovisning 2020 rekommenderar 

SMHI regeringen att säkerställa att medel tillsätts för att ansvariga myndigheter ska 

ta fram geologisk information och klimatinformation.  De rekommenderar även 

regeringen att se över möjligheterna att skapa mer långsiktig och öronmärkt 

finansiering. Detta är ett första steg mot en lösning för de specifika frågorna.  

Olika uppdrag och förutsättningar påverkar myndigheternas möjligheter att 

föra klimatanpassningsarbetet framåt, där de som förvaltar egendom har ett stort 

ansvar. Att myndigheter som arbetat kort tid med klimatanpassning ser färre hinder 

än de andra grupperna skulle kunna bero på att de inte hunnit sätta sig in i 

klimatanpassningsarbetet så pass mycket att de kan identifiera hinder men 

myndigheternas olika uppdrag har också en påverkan på vilka hinder som 

uppkommer.  Flera av de myndigheter som arbetat längre med klimatanpassning 

har det i större utsträckning som del av sitt uppdrag, vilket gör att en större del av 

organisationen är involverad. De länsstyrelser och nationella myndigheter som 

arbetat länge med klimatanpassning anser att de kommit långt i arbetet och att 

erfarenheten de fått varit värdefull. En myndighet som börjat nyligen anser däremot 

att det är mer fördelaktigt att påbörja arbetet senare när kunskapen finns samlad och 

en annan tror att det är mängden arbetstid som är avgörande för 

klimatanpassningsarbetet. Det kan tolkas som att de som arbetat länge har banat 

vägen och att de idag ser tillbaka på tiden med klimatanpassningsarbete på ett 

positivt sätt där har haft lång tid på sig att komma in i klimatanpassningsarbetet och 

bland annat etablera strukturer. De som börjat nyligen kan ta en genväg, där 

myndighetsnätverket är centralt för kunskapsöverföring.  
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Studiens resultat indikerar på att klimatanpassning bör hanteras i ett integrerat 

arbetssätt men att det även behövs projekt för att skapa fokus och inhämta kunskap, 

ofta i inledande skeden i samband med handlingsplanen. I ett inledningsvis 

dedikerat tillvägagångssätt kan utvecklingen ske väldigt snabbt när 

klimatanpassningsarbetet ska initieras i organisationen. Däremot berörs inte alla 

myndigheter i lika stor utsträckning av klimatanpassning, och deras uppdrag är 

olika. Därmed kan det tolkas som att det inte alltid finns behov av ett sådant 

arbetssätt, eller ens en avsatt heltidstjänst för klimatanpassning. Enligt studiens 

resultat krävs det också att varje myndighet identifierar vad klimatanpassning 

innebär för dem, vilket kan behöva få ta sin tid för vissa myndigheter under ett 

integrerat arbete redan från början och att ett projekt startas om ett behov 

uppkommer. Det kan konstateras att det finns många goda exempel och genom att 

lära av varandra kan misstag undvikas, men det finns en individuell inlärningskurva 

som alla myndigheter måste gå igenom. 

Även om denna studie inte ämnat undersöka vilken typ av mainstreaming-

strategier som använts hos myndigheterna kan liknande slutsatser dras. På samma 

sätt som att Wamsler (2014) trycker på vikten av att kombinera olika typer av 

mainstreaming-strategier för ett framgångsrikt klimatanpassningsarbete kan vikten 

av att adressera klimatanpassning på en mängd sätt, på olika nivåer, konstateras 

även i denna studie. Storbjörk och Hedrén (2011) betonar även att en kombination 

av olika faktorer behövs för en gynnsamt klimatanpassningsarbete.  Det kan utifrån 

resultatet konstateras att det är betydelsefullt med engagemang från ledningen på 

myndigheten där det också kan behövas stöd från högt uppsatta chefer. Det är 

viktigt för att deras intresse, tillsammans med samhällets ökade medvetenhet, sprids 

till medarbetarna i organisationen. Genom engagemang och delaktighet från 

organisationen i skapandet av åtgärder till handlingsplanen tas organisationens 

expertis till vara, och risk för bortfall av viktiga aspekter minskar. I en sådan 

struktur behövs en samordnande roll som tar ansvar för helheten och ser till att 

perspektivet inte glöms bort vid integrering. En god mottaglighet i organisationen 

är viktigt för att integrera klimatanpassning i ordinarie verksamhet, i kombination 

med en skicklighet i att identifiera synergieffekter och kommunicera dem. 

Myndigheterna kan få stöd externt av SMHI, andra myndigheter och intressenter 

för att utveckla sitt klimatanpassningsarbete. De behöver också kunnig personal för 

att identifiera behov, vilket även kan göras i samverkan med andra. De behöver 

även kunskap gällande hur man söker medel, och en ledning som uppmuntrar det. 

En kombination av dessa faktorer kan skapa en ökad mottaglighet för 

klimatanpassning i organisationen (Ruunhar et al. 2018). 
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5.3 Metoddiskussion 

Ett antal framgångsfaktorer uppkom i intervjuerna, det bör dock noteras att det är 

möjligt att fler framgångsfaktorer hade kommit fram om fler riktade frågor ställts i 

intervjuerna. Valet att inte styra gjordes för att ledande frågor skulle undvikas, 

vilket kan påverka intervjupersonen (Denscombe, 2018). Några myndigheter som 

endast uppgav enstaka faktorer eller bad om förtydligande gavs följdfrågor med 

övergripande exempel, såsom resurser och organisatoriska faktorer.  

Vissa påståenden som inte uttalat varit framgångsfaktorer eller hinder har 

tolkats och sorterats som hinder, framgångsfaktorer eller potentiella 

framgångsfaktorer. Det är en sortering som är subjektiv, och kan kategoriseras 

annorlunda vid upprepande av studien. 

I gruppindelningen mellan de nationella myndigheter som arbetat länge 

respektive kort tid var det två intervjuade myndigheter i var grupp som identifierade 

sig i motsatt grupp. Myndighet F tog upp att de börjat arbeta med klimatanpassning 

innan förordningen kom, och därför arbetat längre. Myndighet C uppgav att de varit 

med i nätverket länge men inte började arbeta med klimatanpassning ordentligt 

förrän förordningen kom, och såg sig själva därför som en myndighet som börjat 

nyligen. Dessa två myndigheter behölls dock i sin ursprungliga grupp för att vara 

konsekvent genom hela studien. Resultatet påverkas av detta, men informationen 

om hanteringen har lyfts även i resultatet. Indelningen kunde även ha gjorts baserat 

på är när handlingsplanerna var färdigställda, det gjordes inte då det fanns en 

osäkerhet kring vilka som hade uppdaterat sin handlingsplan sedan den första 

versionen. Gruppindelningen kunde även baserats på vem som var med i nätverket 

2019, då det var först då förordningen började gälla. Däremot är det stor skillnad 

på att ha börjat arbeta 2009 och 2018, och det kan därför vara motiverat att sätta 

skiljestrecket tidigare. 

Metoden för urval av myndigheter till intervjuerna bedöms ha fungerat bra. 

En osäkerhetsfaktor är dock att den kvantitativa bedömningen av i vilken 

utsträckning de uppnår förordningen är baserad på svar de själva har gett i sin 

redovisning, där frågorna kan ha tolkats olika. I efterhand visade det sig att valet av 

de med högst poäng inte i samtliga fall ledde till myndigheter som kommit långt i 

sitt arbete. Valet av länsstyrelser hade även kunnat baseras på geografi, och 

myndigheter på olika sektorer. Ett slumpmässigt urval utifrån de kriterierna hade 

dock kunnat innebära färre lärdomar om framgångar. I slutändan blev det en 

variation, trots att det inte var ett kriterium. 
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5.4 Utveckling av klimatanpassning och vidare 

forskning  

Denna studie har gett detaljerad insyn i framgångsfaktorer hos myndigheterna, 

vilket kan illustrera goda exempel som andra myndigheter kan ta efter. Målet har 

inte varit att generalisera gällande framgångsfaktorer, däremot är det av intresse att 

undersöka framgångsfaktorer och hinder och hur de samverkar hos fler 

myndigheter av olika storlek, med olika uppdrag och andra förutsättningar som kan 

skilja sig åt för att ge en mer heltäckande bild. Denna studie har studerat 

framgångsfaktorer och hinder ur ett brett perspektiv. Det kan vara av intresse att i 

en framtida studie fokusera på myndigheters interna arbete för att få mer 

djupgående information som kan illustrera goda exempel att ta efter.  

Det är även av vikt att beakta att de olika myndigheterna är en del i ett större 

system där målet är att föra Sveriges klimatanpassningsarbete framåt.  De optimerar 

sin del som de ansvarar över och de kan möjliggöra eller försvåra den koordinering 

och samverkan som krävs för att hela systemet kan ställas om i den takt som är 

nödvändig och samtidigt få systemet att fortsätta fungera som helhet. Den enskilda 

myndighetens upplevelse om otydlig ansvarsfördelning och begränsad rådighet 

behöver också sättas i större perspektiv då fördelning av ansvar behöver göras med 

hänsyn till hela systemet. Myndigheterna behöver även kollektivt ha mandat att 

göra förändringar. Samverkan ses som en möjlighet men också som något som kan 

förbättras. En framtida studie skulle kunna fokusera på hur myndigheterna ser på 

förutsättningarna för sina samarbeten.  
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6. Slutsats 

Syftet med studien har varit att undersöka vilka möjligheter myndigheterna som 

omfattas av Klimatanpassningsförordningen har att utföra och utveckla arbetet med 

klimatanpassning genom att undersöka vilka framgångsfaktorer och hinder som 

finns i deras arbete. 

 

Studiens slutsatser är följande: 

Det förekommer flera hinder för myndigheternas klimatanpassningsarbete. Ett 

primärt hinder är bristande ekonomiska och personella resurser och det berör både 

den egna myndigheten och andra aktörer inom myndigheternas ansvarsområde. 

Bristande tillgång till kunskap och expertis är också ett centralt hinder, främst i 

form av brist på kunskapsunderlag. Ansvarsfördelningen mellan olika aktörer anses 

vara otydlig och bristande samordning upplevs externt och inom organisationen av 

flera myndigheter. Bristande regelverk eller lagstiftning och bristande rådighet är 

också hinder för klimatanpassningsarbetet enligt flera myndigheter.  

Många av hindren är svåra för myndigheterna att hantera själva och det behövs 

därför åtgärder på nationell nivå. Flera av de intervjuade myndigheterna arbetar 

dock aktivt med olika sätt att övervinna sina hinder. Främst samarbete samt att 

identifiera och kommunicera synergier inom andra områden påtalas som viktigt för 

att övervinna hindren.  

Tydliga framgångsfaktorer är att ha tillgång till kunskap och expertis samt 

information och vägledning. Dessa är tätt sammanlänkande med andra centrala 

framgångsfaktorer; externt samarbete, organisatoriska strukturer och rutiner och 

intern koordinering. Två faktorer som lyftes som viktiga av flera myndigheter var 

ledningens engagemang och formella krav, vilka har gett större tyngd i arbetet. 

Myndigheternas personella resurser var en återkommande framgångsfaktor, och 

öronmärkt medelstilldelning har en stor inverkan på klimatanpassningsarbetet. En 

ökad medvetenhet i organisationen och i samhället gällande klimatanpassning 

bedöms ha varit framgångsfaktorer av flera myndigheter.  

Skillnader i myndigheternas svar är kopplat till deras förutsättningar. 

Uppdragen skiljer sig åt, myndigheterna är olika stora och ofta är det olika hinder 

och framgångar som upplevs beroende på vilken fas man är i 

klimatanpassningsarbetet.  

Styrkor i det befintliga arbetet samexisterar med hinder. En kombination av 

olika identifierade framgångsfaktorer samt fortsatt identifiering och hantering av 
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hinder är av vikt för ett framgångsrik klimatanpassningsarbete. Det finns goda 

exempel på hur man kan arbeta med klimatanpassning, vilket kan förbättra 

möjligheten för andra myndigheter att utveckla sitt klimatanpassningsarbete, men 

det finns en individuell lärprocess som myndigheterna behöver gå igenom.  
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Bilaga A 

Kartläggningen är baserad på kriterier som är krav enligt förordningen (se tabell 

A1), de olika myndigheterna har fått poäng baserat på kriterierna (se tabell A2). 

Tabell A3-A5 visar klassificeringen för de olika grupperna. De fyra myndigheterna 

med högst poäng i varje grupp kontaktades för intervju (med undantag för en 

myndighet som hade angett att klimat- och sårbarhetsanalysen gällde för valda 

delar av verksamhetsområdet och att handlingsplanen gällde för den interna 

verksamheten). De som kontaktades är grönmarkerade. De som intervjuades är 

markerade med en bokstav, dessa är myndighet a, b, c, d, e och f och länsstyrelse 

a, b och c. 

Tabell A1  

Kriterier för kartläggning. 

Kriterier Svarsmöjlighet Fråga i enkäten Motivering till kriteriet 

KSA Ja/Nej/Delvis 

(myndighetens eget 

svar) 

 

 

Finns en klimat- och 

sårbarhetsanalys som 

uppdaterats vid 

väsentliga förändringar 

i verksamheten och 

senast för fem år sedan? 

Enligt förordningen om 

myndigheters 

klimatanpassningsarbete ska 

arbetet med klimatanpassning 

omfatta att 

klimatförändringens påverkan 

på myndighetens verksamhet 

utreds i en klimat- och 

sårbarhetsanalys. 

Analysen ska hållas aktuell 

genom att den ses över och 

uppdateras vid väsentliga 

förändringar i verksamheten 

eller minst vart femte år 

Identifierat lagar Ja/Nej/Delvis 

(myndighetens eget 

svar) 

Har ni identifierat 

bestämmelser i lagar 

och andra författningar 

som påverkar 

myndighetens arbete 

med klimatanpassning? 

Enligt förordningen om 

myndigheters 

klimatanpassningsarbete ska 

klimat- och 

sårbarhetsanalysen identifiera 

bestämmelser i lagar och 

andra författningar som 

påverkar myndighetens arbete 

med klimatanpassning.  
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Identifierat 

prioriterade risker 
Ja/Nej (ska ha 

angett risk/risker) 

Vilka risker/möjligheter 

är viktigast att hantera 

inom ert 

ansvarsområde? 

Krav enligt förordningen 

Myndighetsmål Ja/Nej (ska ha 

angett minst ett) 

Finns myndighetsmål 

för myndighetens arbete 

med klimatanpassning 

som bidrar till att 

regeringens mål för 

klimatanpassning nås? 

Enligt förordningen om 

myndigheters 

klimatanpassningsarbete ska 

myndigheten ta fram aktuella 

myndighetsmål för sitt arbete 

med klimatanpassning. Om 

myndigheten förvaltar och 

underhåller statlig egendom, 

ska myndigheten också ta 

fram myndighetsmål för den 

verksamhetens anpassning till 

ett förändrat klimat. . 

Mätbara 

myndighetsmål 

Antal ja & antal nej 

(myndigheternas 

svar) 

Är myndighetsmålet 

mätbart? 

 

Myndighetsmålen ska vara 

mätbara i den mån det är 

praktiskt möjlighet enligt 

förordningen 

Handlingsplan Ja/Nej 

(myndigheteras 

svar) 

Finns en handlingsplan 

som uppdaterats vid 

väsentliga förändringar 

i verksamheten och 

senast för fem år sedan? 

 

Enligt förordningen om 

myndigheters 

klimatanpassningsarbete ska 

myndigheten ha en 

handlingsplan för arbetet med 

att nå myndighetsmålen.  

Myndigheten ska uppdatera 

handlingsplanen vid 

väsentliga förändringar i 

verksamheten eller minst vart 

femte år. 

Genomförande, 

uppföljning etc av 

handlingsplanen 

Antal ja på fråga 1-

5 (myndigheternas 

eget svar) 

Har ni tillsatt resurser 

för genomförande av 

handlingsplanen? 

 

Har ni fastställt ett 

tillvägagångssätt för 

genomförande av 

handlingsplanen? 

 

Har ni satt upp 

tidsramar inom vilka 

aktiviteter i 

handlingsplanen ska 

hanteras? 

 

Har ni fastställt 

ansvarsfördelningen 

inom myndigheten med 

avseende på 

genomförande av 

Enligt förordningen om 

myndigheters 

klimatanpassningsarbete ska 

resurser, tillvägagångssätt, 

tidsramar och 

ansvarsfördelning framgå av 

handlingsplanen. De ska även 

dokumentera, följa upp och 

redovisa arbetet med att följa 

handlingsplanen och nå 

myndighetsmålen i syfte att 

fortlöpande förbättra arbetet 

 



74 

aktiviteter i 

handlingsplanen? 

 

Finns en plan för 

regelbunden 

genomgång och 

uppföljning av 

handlingsplanen? 

Myndighetsåtgärder Ja/Nej (ska ha 

angett minst en) 

Vilka 

myndighetsåtgärder 

avser ni genomföra 

inom handlingsplanens 

tidsram? 

 

Krav enligt förordningen 

 

Tabell A2  

Poängsättning 

Del Poäng 

KSA 10 för ja; 5 för delvis 

Lagar 5 för delvis; 10 för ja 

Prioriterade risker 10 

Myndighetsmål 10 

Mätbara myndighetsmål 5 poäng för 100% 2,5 poäng 

för 50 % osv 

Handlingsplan 10 

Resurser, tillvägagångssätt, tidsramar, ansvarsfördelning och 

uppföljning av handlingsplan 

2 poäng per del, max 10 poäng 

Myndighetsåtgärder 10 
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Tabell A3  

Klassificering för myndigheter som arbetat länge med klimatanpassning 

Myndigheter  KSA Lagar Risk Mål Mätbar HP Genom-

förande 

etc 

Myndighets-

åtgärder 

Totalt 

Myndighet 1 (a) 10 10 10 10 5 10 10 10 75 

Myndighet 2 (b) 10 10 10 10 5 10 10 10 75 

Myndighet 3 ( c) 10 10 10 10 3,33 10 10 10 73,33 

Myndighet 4 10 10 10 10 5 10 8 10 73 

Myndighet 5 10 10 10 10 5 10 8 10 73 

Myndighet 6 10 10 10 10 0 10 10 10 70 

Myndighet 7 10 10 10 10 0 10 10 10 70 

Myndighet 8 10 10 10 10 0 10 10 10 70 

Myndighet 9 10 10 10 10 0 10 10 10 70 

Myndighet 10 5 10 10 10 5 10 10 10 70 

Myndighet 11 10 5 10 10 4,4 10 10 10 69,4 

Myndighet 12 10 5 10 10 0 10 10 10 65 

Myndighet 13 10 5 10 10 2,5 10 6 10 63,5 

Myndighet 14 10 5 10 10 0 10 8 10 63 

Myndighet 15 10 5 10 10 4,3 10 2 10 61,3 

Myndighet 16 5 5 10 10 5 10 6 10 61 

Myndighet 17 10 5 10 10 0 10 6 10 61 

Myndighet 18 0 0 10 0 0 10 2 10 32 
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Tabell A4 

Klassificering för myndigheter som arbetat kort tid med klimatanpassning. 

 

 

Myndigheter KSA Lagar Risk Mål Mätbar HP Genom-

förande 

etc 

Myndgihets-

åtgärder 

Totalt Kvalitativ 

påverkan 

Myndighet 

19 (d ) 

10 10 10 10 5 10 10 10 75 
 

Myndighet 

20 (e) 

10 10 10 10 5 10 10 10 75 
 

Myndighet 

21 (f) 

10 10 10 10 5 10 10 10 75 
 

Myndighet 

22 

10 5 10 10 5 10 10 10 70 Valdes inte 

pga de angett 

att de 

fokuserat på 

valda delar av 

verksamhetso

mrådet i KSA 

och att 

handlingsplan 

omfattar den 

interna 

verksamheten 

Myndighet 

23  

10 10 10 10 0 10 10 10 70 
 

Myndighet 

24 

10 10 10 10 5 10 4 10 69 
 

Myndighet 

25 

10 5 10 10 2,5 10 10 10 67,5 
 

Myndighet 

26 

10 10 0 10 5 10 10 10 65 
 

Myndighet 

27 

10 0 10 10 0 10 4 10 54 
 

Myndighet 

28 

10 0 0 10 2,5 10 10 10 52,5 
 

Myndighet 

29 

10 0 10 0 0 10 10 10 50 
 

Myndighet 

30 

10 5 10 0 5 0 0 10 40 
 

Myndighet 

31 

0 10 0 10 0 10 8 0 38 
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Tabell A5 Klassificering för länsstyrelser. 

Länsstyrelse KSA Lagar Risk Mål Mätbar HP Genom-

förande etc 

Myndighets- 

åtgärder 

Totalt 

Länsstyrelse 

1 (a) 

10 10 10 10 5 10 10 10 75 

Länsstyrelse 

2 (b) 

10 10 10 10 5 10 10 10 75 

Länsstyrelse 

3 (c ) 

10 10 10 10 5 10 10 10 75 

Länsstyrelse 

4 

10 10 10 10 5 10 10 10 75 

Länsstyrelse 

5 

10 10 10 10 3,75 10 8 10 71,75 

Länsstyrelse 

6 

10 10 10 10 1,25 10 10 10 71,25 

Länsstyrelse 

7 

10 10 10 10 5 10 6 10 71 

Länsstyrelse 

8 

10 5 10 10 5 10 10 10 70 

Länsstyrelse 

9 

10 10 10 10 0 10 10 10 70 

Länsstyrelse 

10 

5 10 10 10 5 10 10 10 70 

Länsstyrelse 

11 

10 10 10 10 0 10 8 10 68 

Länsstyrelse 

12 

10 5 10 10 5 10 6 10 66 

Länsstyrelse 

13 

10 5 10 10 0 10 10 10 65 

Länsstyrelse 

14 

5 5 10 10 5 10 10 10 65 

Länsstyrelse 

15 

10 10 10 10 5 0 10 10 65 

Länsstyrelse 

16 

5 5 10 10 5 10 10 10 65 

Länsstyrelse 

17 

10 5 10 10 3,33 10 6 10 64,33 

Länsstyrelse 

18 

10 5 10 10 0 10 8 10 63 

Länsstyrelse 

19 

5 5 10 10 0 10 4 10 54 

Länsstyrelse 

20 

10 5 10 10 0 0 0 10 45 

Länsstyrelse 

21 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Bilaga B 

Intervjuguide 

1. Berätta om din roll i myndighets klimatanpassningsarbete  

2. Kan du kort berätta om hur ert klimatanpassningsarbete har utvecklats 

sedan första redovisningen 2019?  

3. I vilken utsträckning upplever du att ni uppnår kraven i förordningen?  

4. Hur tycker du att ert klimatanpassningsarbete har gått? Vilka delar har gått 

bra? Varför? 

5. Vilka faktorer tror du har bidragit till att driva klimatanpassningsarbetet 

framåt hos er, dvs vilka framgångsfaktorer för klimatanpassning ser du i er 

verksamhet? På vilket sätt? 

6. På vilket sätt arbetar ni med genomförande av handlingsplanen (projekt 

eller integrerat i ordinarie verksamhet)?  

- Vilka för- och nackdelar finns med det sätt som ni valt? 

7. Finns det något har saknats för att driva klimatanpassningsarbetet framåt i 

er verksamhet? 

8. Hur har ni hanterat utmaningar och begränsningar? 

- I redovisningen till SMHI angav ni xxx, kan du berätta mer om det? 

- Ni angav inte xxx, kan du berätta mer om det? 

9. Hur tror du att det är att arbeta med klimatanpassning för de myndigheter 

som började med det när förordningen kom jämfört med de som arbetade 

med det tidigare?  

10. Finns det något du vill tillägga? 
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