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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att belysa hur den kommunala planeringen hanterar problematiken kring 

översvämningsrisker i praktiken vid waterfront housing-projekt. Genom att ta utgångspunkt i 

Granberg, Nyberg & Modhs, (2016) artikel om konkurrens och klimatanpassning i Karlstad, 

ämnar uppsatsen besvara frågeställningar kring hur klimatanpassning tillämpas i praktiken 

inom den kommunala planeringen, kopplat till översvämningsrisker vid waterfront housing-

projekt. Dessutom undersöks kommunens påverkansmöjligheter när det kommer till att föra in 

klimatanpassning, kopplat till översvämningsrisken, vid waterfront housing-projekt. För att 

besvara frågeställningarna har en fallstudie genomförts på Kvarteret Kanoten i Karlstad. 

Uppsatsen tillämpar en kvalitativ metod i form av innehållsanalys av tillhörande kommunala 

handlingar för området och kompletteras med två intervjuer med två kommunala tjänstemän 

som varit delaktiga i planprocessen. Resultatet visar att den kommunala planeringen, med 

hjälp av tekniska lösningar, försöker förhindra, reducera samt vara beredda på 

översvämningsrisken. På så sätt översvämningsskyddas området samtidigt som exploatering 

möjliggörs. Resultatet pekar även på stora påverkansmöjligheter från den kommunala 

planeringens sida att föra in klimatanpassning. Främst genom den stora kunskap kring 

översvämningsnivåer och riskscenarion som finns tillgänglig. Det stora antalet exploatörer i 

området gör även att den kommunala planeringen kan lägga kostnaderna för 

översvämningsskyddet på de som vill bebygga området, vilket ökar de ekonomiska 

möjligheterna att få till ett bra skydd. Slutligen identifieras en brist på ett övergripande 

perspektiv som studerar översvämningshotet som helhet och på så sätt skapar möjligheter att 

urskilja lösningar som skyddar större områden. Som slutsats bekräftas Granberg, Nyberg & 

Modhs, (2016) forskningsartikel om att det ekonomiska perspektivet styr 

klimatanpassningsåtgärder. Klimatanpassning sker inte genom att undvika exploatering av 

dessa attraktiva områden, utan appliceras snarare när beslut om exploatering tagits. Skydd 

mot översvämning tillämpas i form av tekniska lösningar, vilket vittnar om en stor tilltro till 

tekniska lösningar och ekologisk modernisering från den kommunala planeringens sida att 

hantera problematiken. 
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Abstract 

The aim of this essay is to illustrate how the municipal planning deal with problems regarding 

the risk of flooding in practice, specifically in waterfront housing-projects. Taking a starting 

point in an article of Granberg, Nyberg & Modh (2016) about competitiveness and climate 

adaption in the city of Karlstad, this essay intends to answer research questions about how 

climate adaption is implemented practically in municipal planning, linked to the risk of 

flooding, in waterfront housing-projects. Also, the level of influence from the municipal 

planning to implement climate adaption measures in waterfront housing-projects is also 

investigated. To answer the research questions, a case study is applied on Kanoten, a 

waterfront area in Karlstad, Sweden. The essay applies a qualitative research approach with 

an analysis of content on related municipal documents and is supplemented with interviews 

with two municipal officials who were involved in the planning process of the area. The 

results show that the municipal planning, with the help of technical solutions, tries to handle 

the problem by preventing, reducing and preparing for the risk of flooding. In that way, the 

area is protected from flooding and available for exploitation at the same time. As it turns out, 

the result also indicates great possibilities for the municipal planning to implement climate 

adaption, mostly thanks to the great amount of knowledge on levels and potential scenarios on 

flooding that is available. The many developers in the area means that the municipal is able to 

put the costs of the flooding protection on those who want to exploit the area, making 

financial support and opportunities for protecting the area from flooding much better. Lastly, 

a deficiency is identified in terms of a broader perspective when looking at the threat of 

flooding in the city, a perspective that would be able to find solutions that protect larger areas. 

As a conclusion, the main findings of Granberg, Nyberg & Modh, (2016), regarding the 

superiority of the economical perspective that controls climate adaption measures, are 

confirmed by this essay. Climate adaption is not practiced by avoiding these attractive areas, 

but rather, it is applied when the decision to exploit the area is taken. Protection against 

flooding is applied through technical solutions which speaks of a great belief in these 

measures and ecological modernization from the perspective of the municipal planning to be 

able to handle the problem. 

Key words: Flooding, Climate adaption, Municipal planning, Waterfront housing.  
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1 Introduktion 

I detta kapitlet introduceras läsaren till uppsatsens problemområde och bakomliggande 

processer. Tanken är att presentera relevant information för att läsaren ska förstå uppsatsens 

problemområde och hur läget ser ut idag. Vidare presenteras uppsatsens syfte och 

frågeställningar samt viktiga begrepp och koncept som är centrala för undersökningen. 

Slutligen redogörs övergripande för dokumentets disposition. 

1.1 Bakgrund 
Utifrån de globala processerna kring klimatförändringar som bland annat redogörs för i 

regeringens klimat och sårbarhetsutredning, och som presenteras i Sverige inför 

klimatförändringar – hot och möjligheter, (SOU 2007:60) har myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (förkortning MSB), med hjälp av olika aktörer, tagit fram en 

studie för hur nederbörd och översvämningar kommer se ut i framtiden i Sverige. Vissa 

platser kommer dras med extrem torka, andra utsätts för stora mängder regn och ibland sker 

båda dessa fenomen på samma plats vid olika tidpunkter. På grund av den globala 

uppvärmningen kommer Norden och Sverige bland annat att få, utöver ett i genomsnitt 

varmare klimat, både mer och intensivare nederbörd vilket ökar risken för höga flöden i 

vattendrag. Utöver denna utveckling befinner sig 6 miljoner kvadratmeter byggnadsyta i 

riskzonen för att drabbas av översvämningar, vilket troligtvis kommer att öka med tanke på 

den rådande trenden att bygga vattennära bostäder (SOU 2007:60). Vi exponerar oss alltså i 

högre grad för risken, samtidigt som risken i sig blir allt högre. 

Eftersom de globala klimatförändringarna får väldigt olika konsekvenser på olika platser blir 

det nödvändigt att även studera problematiken på en lokal nivå. Karlstad har, i och med sitt 

läge nära Sveriges största sjö Värnen och även Klarälven, en relativt hög hotbild mot sig när 

det gäller översvämningar. År 2000 drabbades staden av stora kostnader för att hantera de 

höga vattennivåerna i Värnen på grund av en längre tids regn (Svenska regeringen betalade 

kostnaderna i ett senare skede) (Karlstads kommun, 2010). Historiskt sett vet vi alltså att 

Karlstad hotas av en översvämningsproblematik. Med klimatförändringarna i åtanke syftade 

regeringens klimat och sårbarhetsutredning (SOU 2007:60) till att utvärdera hur risken och 

sårbarheten kommer att se ut i framtiden. Eftersom det är omöjligt att förutse när en 

översvämning kommer att inträffa baseras beräkningarna på en sannolikhetskalkyl. Resultatet 

visar bland annat att Värnens 100-årsflöde (46,2 meter) i slutet av detta århundrade istället 

kommer att återkomma var 20 år. 
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1.2 Problematisering 
Framtidsprognoser för klimatet ställer krav på samhället att anpassa sig för klimatförändringar 

och nya hotbilder. Här har fysisk planering en viktig roll i form av att skapa fysiska 

incitament och lösningar för att förhindra översvämningar. Trots en utbredd kunskap kring 

problematiken ser vi idag en växande trend i form av etablering av bostäder nära vatten, så 

kallat ”waterfront housing”. Denna utveckling styrs av uppfattningen att dessa områden utgör 

attraktiva platser för människor att bo på (Storbjörk & Uggla 2015). Marknadens 

tillväxtperspektiv driver kommuner och beslutsfattare att skapa förutsättningar för 

exploatering på dessa platser i syfte att locka människor att flytta till staden. Detta i sig är ett 

fenomen som kan benämnas som ”platsmarknadsföring”, ett sätt att framställa en plats som 

attraktiv för att locka människor och kompetens till sin stad. Detta skapar en sorts konkurrens 

mellan städer som driver på processen ytterligare (Syssner, 2012).  

Fysisk planering bör i sammanhanget sträva efter att implementera ett 

klimatanpassningsperspektiv och skapa en stad som tar framtidsprognoser och forskning inom 

ämnet i beaktning. Samtidigt skapar marknaden och konkurrenssituationen med andra städer 

en vilja att exploatera områden som ur ett klimatanpassningsperspektiv är otänkbara på grund 

av översvämningsrisk. Klimatanpassning och ekologisk hållbarhet som perspektiv ställs alltså 

mot ett ekonomiskt tillväxtperspektiv, något som helt enkelt är omöjligt att förena i praktiken. 

Granberg, Nyberg & Modhs (2016) artikel pekar på att konkurrensperspektivet påverkar 

implementeringen av klimatanpassning och markanvändningen i vattennära områden. 

Kommuner upplever att de behöver utnyttja dessa områden för ekonomisk tillväxt och 

marknadsföra sig genom bostäder i attraktiva lägen. Därmed får andra perspektiv som inte går 

att förena med tillväxtperspektivet kliva åt sidan. Klimatanpassningsperspektivet har i sin tur 

fått större utrymme inom den nationella och lokalpolitiska agendan, men kan inte anses ha 

någon effekt på den rådande platsmarknadsföringen och exploateringen av attraktiv mark i 

vattennära lägen. Författarna redogör vidare för att detta dilemma inte adresseras i strategiska 

kommunala dokument. Även Storbjörk & Hjerpe (2014) menar att tillväxtperspektivet många 

gånger styr utvecklingen inom fysisk planering samtidigt som implementering av 

klimatanpassning misslyckas att tillföra någon större förändring (Storbjörk & Hjerpe, 2014). 

Detta leder till exploatering av områden nära vatten som anses vara attraktiva men som 

samtidigt utgör en plats präglad av översvämningsrisk.  

Ur ett rent klimatanpassningsperspektiv bör alltså dessa områden inte bebyggas, framför allt 

inte med bostäder. I och med att detta ändå inte tycks stoppa utvecklingen av waterfront 
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housing i Sverige blir det intressant att titta på hur översvämningsrisker hanteras i praktiken i 

den kommunala planeringen vid exploatering av dessa områden.  

Denna uppsats ämnar ta utgångspunkt i Granberg, Nyberg & Modhs (2016) artikel om 

Karlstad kommuns klimatanpassning som ställs mot ett konkurrensperspektiv. Som det 

beskrivs ovan menar författarna att det är det tydligt hur aspekter kopplat till 

klimatanpassning inte kan konkurrera mot ekonomiska tillväxtperspektiv. Därmed blir det 

intressant att studera hur den kommunala planeringen hanterar översvämningsrisken i 

praktiken. Genom att bygga vidare på studien (Granberg, Nyberg & Modhs, 2016) och dess 

studieobjekt Kvarteret Kanoten, kan uppsatsen bidra med ett perspektiv på hur problemet 

faktiskt hanteras, samt vilken möjlighet den kommunala planeringen har att lyfta in 

klimatanpassning i större utsträckning. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att belysa hur den kommunala planeringen hanterar problematiken kring 

översvämningsrisker i praktiken vid waterfront housing-projekt. Följande frågeställningar 

tillämpas för att ge svar på uppsatsens syfte: 

• Hur tillämpas klimatanpassning, kopplat till översvämningsrisker, i praktiken i den 

kommunala planeringen vid waterfront housing-projekt? 

• Hur stora påverkansmöjligheter har den kommunala planeringen att ge 

klimatanpassning, kopplat till översvämningsrisker, utrymme vid Waterfront housing-

projekt?  

1.4 Centrala begrepp 

1.4.1 Waterfront housing 

Begreppet är centralt för uppsatsen eftersom det utgör omgivningen där fenomenet studeras. 

Waterfront housing är något som de senaste årtiondena vuxit fram som en trend för 

bostadsbyggande. Den definition som uppsatsen tillämpar härleds ur den tidigare forskning 

som gjorts på uppsatsens forskningsområde. Begreppet tar sig uttryck på lite olika sätt, 

exempel på ord som används är waterfront development, waterfront areas och waterfront 

settlements. Den gemensamma nämnaren kan härledas ur Storbjörk & Ugglas (2015) 

resonemang kring fenomenet. De menar att områden i anslutning till vattnet i städer, som 

många gånger består av före detta industriområden, omvandlas till attraktiva ytor för både 

boende och kommersiella bruk. Många gånger är det resultatet av ett samarbete mellan privat 

och offentlig sektor för att kunna locka nya kapitalstarka medborgare. ”Waterfront” syftar 

alltså till områden i anslutning till vattnet, och ”housing” syftar till hur dessa områden 
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utnyttjas (bostäder). Det ska dock sägas att dessa områden ofta utformas som dynamiska och 

mångfunktionella stadsdelar som en del av den attraktiva stadsbilden som eftersträvas. 

Utvecklingen bygger på rådande boendeideal där bostäder i vattennära läge anses vara 

tilltalande, vilket också bekräftas av de höga markpriserna i dessa områden. Orsaker och 

motiv för denna utveckling förklaras närmare i början av kapitlet ”inledning” även ”teori och 

tidigare forskning”. 

1.4.2 Klimatanpassning 
 

Adaptation refers to adjustments in ecological, social, or economic systems in response to actual or 

expected climatic stimuli and their effects or impacts. It refers to changes in processes, practices, 

and structures to moderate potential damages or to benefit from opportunities associated with 

climate change. (Smit et. al 2001, s. 881) 

Citatet är hämtat från en rapport av IPCC som är en internationell organisation för bedömning 

av klimatförändringar grundat av FN och WMO (IPCC u.å.). Definitionen är översatt och 

frekvent citerad av bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Naturvårdsverket och olika länsstyrelser för att 

förklara begreppet klimatanpassning.  

Begreppet har utvecklats till följd av de klimatförändringar som fått allt större konsekvenser 

genom åren. Dessa konsekvenser innefattar exempelvis ras och skred, värmeböljor, torka samt 

uppsatsens huvudfokus; översvämningar. Förändringarna av vårt klimat och dess 

konsekvenser ställer krav på samhället att anpassa sig för framtida förhållanden. SMHI pekar 

ut bebyggelse i vattennära läge som ett av de mest utsatta områdena för framtidens klimat. 

Nederbörd väntas öka både i mängd och i intensitet samtidigt som vattennivåerna i sjöar, hav 

och vattendrag höjs. Därmed ökar risken för översvämningsproblem men också risken för 

skred kopplat till erosion (SMHI 2012). Klimatanpassning handlar med andra ord om att 

anpassa samhället efter framtida klimatförhållanden inom en mängd olika sektorer.  

Begreppet har kommit att få en allt större plats inom nationella och kommunala strategiska 

dokument de senaste åren. Mycket på grund av EU:s direktiv om översvämningshantering 

som kommit att resultera i en svensk förordning, där första paragrafen lyder: 

”Bestämmelserna i denna förordning syftar till att minska ogynnsamma följder av 

översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet” (SFS 

2009:956 1 kap. 9 §). Här ställs krav på medlemsländerna att bland annat kartlägga 

översvämningshotet samt att ta fram handlingar för hur problemet ska hanteras. MSB har 
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huvudansvar i Sverige för att vart 6:e år genomföra en riskbedömning för de olika 

vattendistrikten i Sverige samt att rapportera resultatet till EU (SFS 2009:956).  

Den generella strategin för klimatanpassning innefattar att ett stort ansvar läggs på den lokala 

nivån (kommuner) när det gäller åtgärder och förebyggande arbete. SKL (2011), som arbetar 

med att förbättra och stödja kommuner, regioner och landstingens verksamheter, har tagit 

fram en granskning av kommunernas arbete med klimatanpassning och deras upplevelser av 

processen. Även om många kommuner arbetar med frågan upplever de att information och 

data från staten är undermålig samt att många åtgärder i frågan är för dyra för att bekostas av 

kommunen. 

1.4.3Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling behandlas inte i särskilt stor utsträckning i denna uppsats men 

det är av stor vikt att läsaren har en förståelse för dess innebörd för att kunna förstå uppsatsens 

syfte. Hållbar utveckling som koncept härstammar från rapporten Vår gemensamma framtid 

som togs fram av FN 1987. Brundtlandrapporten, som den även kallas, definierade begreppet 

på följande sätt: ” Sustainable development is development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (World 

Commission on Environment and Development 1987, Del 1, Kap 2 f). På grund av den breda 

definitionen är det inte helt lätt att avgöra vad som innefattas och inte. Begreppet i sig fick 

väldig genomslagskraft inom offentlig sektor och rapportens definition används än idag för att 

förklara innebörden av begreppet. För uppsatsen blir definitionen viktig för att förstå idén 

med klimatanpassning. För att skapa en långsiktig hållbarhet där framtida generationer kan 

leva under samma förutsättningar som oss behöver samhället anpassa sig för ett förändrat 

klimat. Som tidigare nämnt är översvämningsproblematiken ett av dessa hot och därför 

behöver kommuner som exempelvis Karlstad anpassa sig efter dessa risker. Samtidigt finns 

det även en ekonomisk aspekt kring hållbar utveckling. Som kapitlet teori och tidigare 

forskning i uppsatsen kommer att visa, upplever många kommuner att det är ofrånkomligt att 

marknadsföra sig, genom exempelvis bostäder i vattennära läge, för att attrahera medborgare, 

entreprenörer och företag för att skapa tillväxt och på så sätt uppnå en långsiktig ekonomisk 

hållbar utveckling. Det finns med andra ord motsägelser inom begreppet som kan vara svåra 

att förena i praktiken. Det är just ett sådant dilemma som uppsatsen tar sin utgångspunkt i, 

nämligen ekonomisk tillväxt och klimatanpassning. 
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1.5 Avgränsningar  
För att kunna besvara syfte och frågeställningar har vissa avgränsningar varit nödvändiga att 

göra. I och med karaktären på frågeställningarna har undersökningen utformats som en 

fallstudie för att kunna applicera fenomenet på något konkret. Först och främst begränsas 

studieobjektet till Karlstad kommun och kvarteret (Kv.) Kanoten som kan ses som ett 

exempel på ett Waterfront-housing projekt. På så sätt kan den kommunala planeringens 

hantering av översvämningsrisken i området studeras genom ett specifikt fall som stämmer 

väl överens med syftets inriktning. Dessutom har klimatanpassning som begrepp har valts att 

studeras utifrån ett översvämningsperspektiv. Klimatanpassning i sig innefattar ett betydligt 

bredare innehåll än bara översvämning men för att göra materialet överkomligt studeras 

endast det fenomen som utgör störst problematik för waterfront housing-projekt, det vill säga 

översvämningsrisken. Valet av studieobjekt föll naturligt på Kv. Kanoten och Karlstad 

eftersom uppsatsen bygger vidare på Granberg, Nyberg & Modhs (2016) artikel som bland 

annat hämtar sin empiri ur planhandlingarna för området. 

1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med en redogörelse för relevant teori och tidigare forskning på området. 

Sedan presenteras de metodologiska val som gjorts och hur processen gått till för att arbeta 

fram ett resultat samt slutsats. De empiriska upptäckter som gjorts redogörs för i 

resultatkapitlet för att sedan behandlas utifrån tidigare kunskaper på området (teori och 

tidigare forskning). Slutligen dras slutsatser utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar och 

några tankar för framtida forskning beskrivs kort.  
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2 Teori och tidigare forskning 
I detta kapitlet kartläggs vad som tidigare gjorts på forskningsområdet. Internationell, nordisk 

och svensk forskning redogörs för och olika synsätt på problematiken ställs mot varandra. 

Syftet är att presentera vad som gjorts för att skapa en förståelse för uppsatsens inriktning 

samt skapa ett material som kan hjälpa till att tolka och förstå empirin i analysdelen. 

2.1 Teori 

2.1.1 Ekologisk modernisering & Politisk styrning 

Om vi lyfter blicken en aning finns det två perspektiv för hur staden kan tackla framtida 

miljöproblem. Det ena förlitar sig helt till den tekniska utvecklingen som mekanism för att 

lösa problemet. Detta är vad Wärneryd, Hallin och Hultman (2002) beskriver som ekologisk 

modernisering. Om Brundtlandsrapporten satte hållbar utveckling på kartan så fanns det en 

hel del oklarheter kring begreppets innehåll. Detta leder till att innebörden kan kombineras 

med de flesta framtidsplaner inom alla möjliga sektorer. Därför har lösningarna på klimathotet 

kommit att utformas med teknologisk utveckling som huvudverktyg. Liberalismen och 

marknadsekonomins krafter har klarat av hot tidigare i historien och blir problemet bara 

tillräckligt stort kommer marknadens mekanismer se till att det sker en förändring, menar 

förespråkare för detta perspektiv. På så sätt blir diskussionen kring problemet uppmålad 

genom framtidens- och teknikens möjligheter att lösa problematiken, vilket reducerar 

klimatförändringens kriskaraktär och medborgarnas moraliska ansvar att förändra sin livsstil 

(Wärneryd et.al. 2002). Istället kan fortsatt konsumtion uppmuntras, exempelvis genom eko-

stämpeln som legitimerar konsumtionen av produkten. Werneryd et.al. (2002) menar att 

ansvaret faller på tekniken, processer kring framställning av produkter och städer som 

definierar hållbarheten.  

Det andra perspektivet bygger på en misstro till att marknadsekonomin kan hantera 

klimathotet och hänvisar istället till politisk styrning som direkt nödvändig om framtida 

generationer ska kunna leva under samma förutsättningar och möjligheter som oss (Khakee 

2005). Denna modell är dock svår att utforma på ett framgångsrikt sätt i dagens läge i och 

med att allt större del av den offentliga sektorn och dess funktioner spelar efter 

marknadsliberalismens regler.  Khakee (2005) pekar på världens länder och deras 

misslyckade försök att komma överens om en smartare klimatpolitik som signifikativ för den 

generella utvecklingen i världen kring frågan. 
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2.1.2 Platsmarknadsförning 

Eftersom nationer och det globala samfundet har svårt att komma överens landar ett stort 

ansvar på de lokala aktörerna att skapa en hållbar ekologisk utveckling. Dessa aktörer består i 

huvudsak och tjänstemän och politiker (kommunen), byggherren (entreprenören) och 

markägaren. Är det då lättare att komma överens på den lokala arenan med ovan nämnda 

aktörer som spelare? Anders Gullberg (2005) menar att även detta maktspel ska förstås som 

en ytterst komplicerad process där kommunen i slutändan står inför uppgiften att förena olika 

intressen och samtidigt driva en agenda för ett hållbart samhälle ur alla dess aspekter. 

Dessutom förväntas regioner, kommuner och städer att på egen hand skapa tillväxt, vilket lett 

till en utveckling där ekonomiska perspektiv många gånger styr utvecklingen. Företag och 

entreprenörer blir målgrupp för den attraktiva stadsbild som målas upp och som sällan 

grundar sig i stadens historia och identitet. Istället skapas en ny sådan, där värden som 

förknippas med den moderna och globala människan blir synonymt med staden (Strömberg 

2005). Strömberg (2005) ställer sig kritisk till detta och redogör för flera historiska exempel 

där detta misslyckats när den nya bilden av staden inte känns igen av dess invånare. 

Emellertid, trots att kommunen förväntas styra stadens utveckling mot en ekonomisk, 

ekologisk och socialt hållbar framtid, skapar konkurrensklimat mellan städer ett fokus på 

ekonomisk tillväxt som ses som nödvändigt för stadens kortsiktiga och långsiktiga 

överlevnad. Det nya konkurrensklimat som nämns tar sin grund i den tekniska utveckling som 

skett de senaste årtiondena, enlig Short (2006). Avstånden har förkortats mellan platser tids 

och transportmässigt vilket lett till att företagen konkurrerar, inte bara lokalt, utan även på en 

global nivå. Arbetskraft och kapital är därför inte kopplade till platsen i någon större 

utsträckning vilket leder till att städer tvingas konkurrera gentemot varandra om det. Här 

landar vi i vad Short (2006) kallar för ”place war”, eller som på svenska benämns som 

platsmarknadsföring.  

Platsmarknadsföring är ett begrepp som ligger till grund för uppsatsens inriktning och 

problemformulering. Själva begreppet har, precis som många andra begrepp inom den 

kulturgeografiska forskningsgrenen, gets en mängd olika definitioner och innebörder av olika 

forskare. I denna uppsats används Josefina Syssners definition av begreppet där hon beskriver 

det som ”Ett långsiktigt, strategiskt arbete som syftar till att förändra, förbättra eller förstärka 

bilden av en plats” (Syssner 2012, s. 11). Syssner, och många andra forskare, menar att 

konkurrensklimat som grundar sig i globaliseringen och kapitalismen tvingar länder, regioner, 

städer och kommuner att försöka skapa en positiv bild av platsen för att locka investerare, 

inflyttare och konsumenter. Startskottet för denna utveckling i Sverige kan spåras tillbaka till 
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1980-talet då det sågs som statens ansvar att jämna ut ekonomiska skillnader mellan regioner 

och olika platser. Vid denna tidpunkt förändrades diskursen för hur regioner förväntades att 

gå runt. Det nya tankesättet innebar att stort ansvar lades på regionen själv att skapa tillväxt 

och ekonomisk utveckling. Mycket arbete i kommunernas försök att göra sig attraktiva 

innefattar att lyfta fram vad som anses vara platsens mest attraktiva egenskaper (Syssner 

2012). Ett exempel på detta är uppsatsens huvudfokus, Waterfront housing, som är ett försök i 

många kommuner att utnyttja attraktiva lägen vid vatten. 

Till skillnad från Strömberg (2005), som beskriver städernas nya attraktiva profil som många 

gånger främmande för dess invånare, menar Syssner (2012) att bilden produceras genom, och 

för, en viss grupp av stadens invånare. Denna grupp utgörs av kapitalstarka individer med 

entreprenöriella egenskaper som anses vara en nyckel för stadens tillväxt. I och med att en 

viss typ av medborgare lyfts fram, innebär det att andra grupper av medborgare många gånger 

glöms bort. Med andra ord eftersträvas de globala egenskaper som idag är normen för den 

attraktiva staden men som bara representerar en liten grupp invånare och exkluderar den 

större majoriteten. Short (2006) menar att den historiska industriprägel som många 

västerländska städer grundat sin existens på är, med neoliberala och marknadsekonomiska 

ögon sett, förknippat med gamla och omoderna karaktärsdrag från en svunnen tid. Denna 

identitet som många av stadens invånare förknippas med är något som kommuner febrilt 

försöker tvätta bort i syfte att lyfta fram mer ekonomiskt attraktiva attribut. Men det är inte 

bara den kollektiva mentala identiteten kopplat till industristaden som ska gallras bort. Short 

(2006) visar även den hur detta kan urskiljas i den fysiska miljön i staden. Industriområden i 

städer (många gånger belägna vid vattnet eftersom många industriella processer krävde 

tillgång till vatten samt möjligheter till transport via sjövägen) omvandlas till nya moderna 

kvarter med utrymme för bostäder, näringsliv konsumtion. 

Short (2006) menar att den attraktiva bild av platsen som framställs bygger på vetskapen om 

att en ”image” är central i entreprenörens beslut att lokalisera sin verksamhet på en viss plats. 

Bilden hos entreprenören skapas till stor del genom hur platsen beskrivs och skildras i olika 

sammanhang, vilket är anledningen till att städernas arbete med att förbättra bilden av platsen 

som en del av sin marknadsföring. Författaren lyfter dock ett intressant perspektiv i form av 

att en positiv bild av staden inte garanterar långsiktig ekonomisk tillväxt om inte rätt 

ekonomiska förutsättningar finns. Dessutom har livskvalitet och kulturutbud på senare år 

blivit en faktor som städer använder i sin marknadsföring. Genom att beskriva det som 

inkluderas i bilden av staden vill Short (2006) även belysa det som döljs. Social rättvisa, 
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demokrati och jämlikhet nämns inte i samband med livskvalitet eftersom dessa begrepp är 

kopplade till konflikter och orättvisa. Författaren beskriver det på följande sätt:  

The dominant images represent conflict-free cities, where pluralism leads to a 

variety of ethnic restaurants rather than competition for scarce resources, where 

the good life is neither marred nor affected by the presence of the poor and 

marginalized who are excluded and ignored. The good city is not the fair city, the 

just city or the equal city […] (Short 2006, s. 124). 

På så sätt menar författaren att den homogena och konfliktfria bilden som framställs inte 

innebär att platsmarknadsföring kan ses som politiskt neutral eller befriad från sociala 

konflikter. Processen är snarare präglad av val, och bortval, av olika perspektiv i syfte att 

skapa incitament för ekonomisk tillväxt.  

Platsmarknadsföring diskuteras ofta ur ett kritiskt perspektiv i forskningslitteraturen och 

begreppet nämns tillsammans med social orättvisa som tidigare nämnt. En av de mest 

framstående forskarna inom detta perspektiv är David Harvey, som menar att stora 

investeringar som exempelvis fotbollsarenor, OS-kandidatur och köpcentra, är riskfyllda 

projekt som kan ses som en typ av platsmarknadsföring (Harvey 2011). Utöver ekonomisk 

osäkra investeringar får det även sociala konsekvenser för staden. Genom att grunda sina 

resonemang i Marxs teorier visar Harvey (2011) på konkurrensen mellan städer som en 

tvingande kraft, snarare än något som kommunerna väljer att ägna sig åt. Det finns dock inget 

framgångsrecept för ekonomisk tillväxt vilket är en förklaring till varför stort fokus på 

platsmarknadsföring läggs på att skapa en entreprenöriell anda i staden som med kreativitet 

och nytänkande kan hitta nya incitament för tillväxt.  

2.2 Tidigare Forskning 

2.2.1 Hållbar utveckling och attraktivitet 

Gravagnuolo & Angrisano (2013) bidrar med ett intressant perspektiv på hållbar utveckling 

av waterfront städer. Genom att se på utvecklingen av ”waterfront areas” som något 

ekonomiskt nödvändigt för städer ämnar de att studera hur denna utveckling kan 

kombineras med ekologisk och social hållbarhet. Resultatet av deras fallstudie i södra 

Italien visar att de visuella aspekterna av dessa områden kan ha stor betydelse för aktörer 

att göra ekonomiska investeringar i dessa områden. Detta innebär att de kulturella 

kvalitéerna bör värnas om i utvecklingen av waterfront områden i staden. En ytterligare 

viktig aspekt är att sträva mot en ekologisk hållbarhet för att ytterligare upprätthålla de 
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visuella kvalitéerna av dessa områden. Skulle dessa områden förstöras miljömässigt 

minskar den visuella kvaliteten, och därmed chansen för aktörer att etablera sig i staden. 

De aktörer som deltog i studien menar att kriterierna för vad författarna benämner som 

”liveable city” är fundamentala för stadens attraktivitet. Dessa kriterier är nära länkade 

med förnyelsebar energi och andra miljömässiga aspekter som bevarar landskapets 

karaktär. På så sätt argumenterar artikeln för att stadens historia, miljö och identitet bör 

bevaras och framhävas för att skapa en attraktivitet som lockar till investeringar.  

Granberg, Nyberg & Modhs (2016) och Gravagnuolo & Angrisano (2013) skiljer sig i synen 

på förhållandet mellan ekonomisk och ekologisk hållbarhet. De förstnämnda författarna 

beskriver de två perspektiven som oförenliga. De marknadsekonomiska krafterna styr idag 

planidealet mot etablering av bostäder i urbana miljöer nära vattnet. Ur ett rent  

klimatanpassningsperspektiv är dessa platser föremål för översvämningsrisk vilket innebär 

att dessa platser inte alls bör bebyggas, åtminstone inte av bostäder. Författarna snuddar 

dock vid ett intressant resonemang i sin slutsats, nämligen det faktum att  det kanske inte 

alls är ekonomiskt hållbart att bygga bostäder i dessa områden. Om bostäderna i framtiden 

drabbas av översvämning kan områdets attraktivitet antas sjunka. På så sätt skulle man 

kunna säga att Gravagnuolo & Angrisano (2013) för resonemanget vidare genom sin 

undersökning. De attraktiva attribut hos en stad som kan locka entreprenörer och företag 

att etablera sig (vilket i sin tur förväntas generera tillväxt) ligger i de visuella kvalitéerna i 

området samt vad som kan kallas för ”liveable city”. Social och ekologisk hållbarhet ses 

som viktiga och attraktiva förutsättningar i en stad även hos entreprenörer. På så sätt visar 

artikeln att ekonomisk och ekologisk hållbarhet inte behöver ses som motpoler i 

sammanhanget, utan snarare sammanlänkade ur ett långsiktigt perspektiv. 

2.2.2 Institutionella aspekter 

En problematik i anpassningsarbetet på kommunal nivå identifieras i Glaas (2013) 

avhandling om integrering av klimatanpassning i offentlig policy. Författaren tillämpar 

både intervjuer och dokumentstudier för att på europeisk och nationell nivå kartlägga hur 

klimatanpassning hanteras. Utöver det genomförs även en fallstudie vid Göta älv med 

intervjuer från både Göteborgs- och Lilla Edets kommun. Resultatet visar att det saknas 

politiska mål och riktlinjer för kommuner i frågan. På kommunal nivå visar studien på en 

utbredd okunskap kring klimatförändringarnas konsekvenser och hur dessa kan hanteras. I 

sin jämförelse med berättelsen om Noahs Ark menar författaren att till skillnad från Noah, 

som visste exakt vad som skulle hända och hur han skulle anpassa sig, ställs samhället idag 
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inför betydligt mer oförutsägbara konsekvenser av klimatförändringarna (Glaas, 2013). 

Den svaga målstyrningen från nationell nivå samt lokal okunskap hos tjänstemän kan 

därmed förstås genom den komplexa problembild kring klimatförändringarna som ständigt 

skiftar och utvecklas. 

I ett försök att brygga den institutionella isoleringen i frågan mellan kommunal, regional 

och nationell nivå genomfördes ett seminarium 2011 med deltagare från olika 

administrativa nivåer inom de nordiska länderna (Tepecik Dis, Dymén & Lange, 2011). 

Tanken var att utbyta kunskap mellan de olika länderna och mellan de olika administrativa 

instanserna i fråga om klimatanpassning, samt vilka utmaningar och behov som kan 

identifieras för att hantera problematiken. Resultatet visade bland annat på bristfällig 

kommunikation både inom offentliga organ, men också gentemot allmänheten och 

exploatörer i fråga om vad etablering av bostäder i waterfront områden kan få för 

konsekvenser. Deltagarna upplevde även att frågan om klimatanpassning behandlas inom 

isolerade sektorer, trots att problemet kräver ett tvärsektoriellt angreppsätt. Starkare 

samarbete mellan kommun, region och stat, men också mellan olika kommuner, regioner 

och även stater efterfrågas. En ytterligare intressant slutsats från seminariet var deltagarnas 

efterfrågan för politiskt långsiktiga åtgärder. Klimatanpassning bör implementeras på både 

kort och lång sikt för att hantera problematiken på ett effektivt sätt (Tepecik Dis, Dymén & 

Lange, 2011). 

2.2.3 Klimatanpassning 

Storbjörks forskning på området är i allra högsta grad relevant för uppsatsen i och med hennes 

fokus på den svenska kontexten, och presenteras därför närmare i följande stycke. I en av 

hennes artiklar redogörs det för den fysiska planeringens roll och hur klimatanpassning 

används på olika sätt beroende på vilken typ av område som diskuteras (Storbjörk & Hjerpe, 

2014). Författarna pekar på en paradoxal användning av begreppet klimatanpassning där det i 

vissa fall blir en anledning att inte exploatera ett område, men i andra fall är klimatanpassning 

förhandlingsbart. Där området i fråga anses vara oattraktivt används klimatanpassning som ett 

argument mot en fortsatt utveckling. I motsats, där attraktiva områden kan bli en del av 

kommunens platsmarknadsföring, blir klimatanpassning något som kan förhandlas och på så 

sätt reduceras som värde. Detta kan ses som ett resultat av den bristfälliga kopplingen mellan 

översiktlig planering och detaljplanering, vilket innebär att olika ärenden planeras för sig, 

utan väsentlig övergripande strategi. 
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Storbjörk & Uggla (2015) bygger vidare på föregående studie genom att undersöka hur 

planerare angriper klimatanpassning, med fokus på implementering av strategiska riktlinjer i 

10 svenska kommuner. Här pekar resultatet på att kommunernas hantering av 

översvämningsrisken är mer förberedande i sin karaktär, det vill säga åtgärder för om något 

skulle hända, snarare än att faktiskt förebygga en eventuell översvämningssituation. En 

ytterligare problematik som författarna lyfter är det faktum att riktlinjer inte är absoluta 

gränser. Det ger olika aktörer utrymme att tänja, eller helt ignorera riktlinjernas budskap och 

innehåll vilket får författarna att ifrågasätta strategiska riktlinjer som verktyg för 

implementering av klimatanpassningsåtgärder. Strategiska riktlinjer och dess oförmåga att 

förverkliga en hållbar klimatanpassning bekräftas i Storbjörk & Hjerpes (2014) artikel.  
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3 Metod 
Här presenteras de metodval som gjorts i samband med studien. I huvuddrag har en kvalitativ 

undersökning genomförts där innehållsanalys av Kv. Kanotens kommunala handlingar, samt 

intervjuer med informanter som varit en del av planprocessen för området tillsammans utgjort 

empiriskt material. Analysmetod, validitet, reliabilitet och etiska ställningstaganden beskrivs 

också närmare i kapitlet. 

3.1 Studieobjekt 
Uppsatsen riktar in sig på planprocessen för området Kanoten i Karlstad och undersöker, 

genom en fallstudie, olika punkter i framtagandet av detaljplanen, från startskede till 

antagande. Detta görs genom en kombination av två olika metoder; dokumentanalys och 

intervju. Därmed tillämpas en kvalitativ ansats för att besvara syfte och frågeställningar. Detta 

gör att resultatet inte bör ses som generellt för alla kommuner i Sverige, något som hade 

kunnat nås i större utsträckning med en kvantitativ ansats. Istället observerar vi det specifika 

fallet i detalj, som i gengäld genererar ett betydligt mer detaljerat och djupgående material 

som förhoppningsvis kan lägga till några pusselbitar i den större helhetsbilden. Detta är något 

som inom forskningsvärlden benämns som överförbarhet, det vill säga att de tolkningar och 

slutsatser som forskaren drar utifrån sin kvalitativa ansats kan användas för att förstå andra 

fenomen. Syftet är alltså inte att ta reda på hur vanligt, eller ovanligt, en företeelse är utan 

snarare att utveckla tolkningar som kan appliceras på andra fenomen och kontexter 

(Johannessen, 2003). Utifrån detta är bedömningen att en kvalitativ ansats bättre lämpas för 

att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.  

Som det beskrivs i introduktionskapitlet är det lokala perspektivet generellt väldigt centralt 

när klimateffekter och ekologisk hållbar utveckling studeras. Detta visar sig inte minst i 

Agenda 21 där subsidiaritetsprincipen1 är utgångspunkt för vilken nivå som frågan ska 

hanteras på. Tanken är att makten, och därmed besluten, bör ligga nära de människor som 

påverkas (förenta nationerna, 1993). Detta resonemang ligger till grund för valet av att göra 

en fallstudie där processen kan studeras i detalj med ett lokalt perspektiv. En fallstudie kan 

beskrivas som en forskningsstrategi där detaljerade data samlas in om ett specifikt fenomen. 

Det ”case” som studeras ska vara väl avgränsat från det som inte studeras och syftet är att 

generera det unika i studieobjektet (Johannessen, 2003). Uppsatsens studieobjekt Kanoten, är 

ett bra exempel där vi kan se vad som i uppsatsen definieras som waterfront housing. Platsen i 

                                                           
1 Subsidaritetsprincipen är den mekanism inom Europeiska Unionen som reglerar om ett beslut ska fattas på 
EU-nivå eller i medlemsländerna (EU-upplysningen 2016) 
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fråga håller på att omvandlas från industriområde till ett bostadsområde i en hamnmiljö i 

Karlstads södra delar, med attraktiva lägenheter av olika karaktär samt handel och kontor. 

Området har fungerat som studieobjekt i tidigare forskningssammanhang både av studenter 

och forskare, just på grund av dess tydliga karaktär och vad området representerar.  

3.2 Urval, validitet och reliabilitet 
För att kunna besvara syfte och frågeställningar har urvalet för uppsatsen gjorts strategiskt. I 

och med att den kvalitativa ansats som valts ämnar generera en överförbar kunskap (inte 

generaliseringar) finns det inget syfte med att göra processen slumpartad. Detta innebär att 

dokument och informanter inte valts ut på ett slumpmässigt vis, utan istället har de utsetts just 

på grund av den information och kunskap som de innehar och kan återge, med andra ord deras 

lämplighet. Detta stärker validiteten i uppsatsen, det vill säga hur väl insamlade data 

representerar fenomenet (Johannessen 2003). Dokumenten är de offentliga handlingar som 

presenteras på kommunens hemsida och som utgör slutprodukten för projektet. De 

informanter som deltagit i undersökningen är representanter från Karlstad kommun och har 

båda haft en central roll i planprocessen för Kv. Kanoten. På så sätt täcks inte bara 

slutprodukten in, utan även källor som kan redogöra för avvägningar, dilemman och 

kompromisser som processen rimligtvis innebär. Även reliabiliteten, trovärdigheten i 

insamlade data, berörs här (Johannessen 2003). Offentliga handlingar som detaljplaner skrivs 

med syftet att framställa projektet som en god idé i syfte att övertyga politiker och 

medborgare. Trots att perspektivet kan vara något vinklat kan trovärdigheten för dessa typer 

av handlingar ändå anses som hög.  

Reliabiliteten i en uppsats kan ökas på två olika sätt. Det ena sättet är att genomföra samma 

undersökning vid ett senare skede om till exempel några veckor. Blir slutsatsen den samma 

kan vi konstatera att trovärdigheten ökar (Johannessen, 2003). Att göra om intervjun med 

samma informanter fyller knappast någon funktion för denna undersökning. Det andra sättet 

som reliabiliteten kan stärkas är om flera forskare undersöker, och kommer fram till samma 

sak (Johannessen, 2003). I detta fall tar uppsatsen utgångspunkt i tidigare forskning inom 

ämnet och på det sättet innebär det att reliabiliteten i både denna uppsats, och tidigare 

forskning stärks. 

3.3 Insamling av data 
Datainsamling för studien har gjorts genom två olika metoder, dokumentanalys och intervjuer. 

Dokumentanalysen syftar till att i detalj studera planprocessen för Kv. Kanoten i Karlstad 

genom tillhörande handlingar. Ward (2014) poängterar vikten av att begränsa materialet till en 
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överkomlig mängd för att författaren inte ska riskera att söka vidare i nya dokument och skapa 

sig en ohanterlig mängd underlag. Materialet för uppsatsen består av: Detaljplanen, 

Samrådsredogörelsen, Utlåtandet samt Översvämningsstudie för Kv. Kanoten. Syftet med 

dokumentanalysen är att i detalj studera de handlingar som legat till grund för projektet och 

som beskriver dess utformning. Detta är en av fördelarna med dokumentstudier, just att kunna 

studera objektet på en detaljnivå som är svår att uppnå genom exempelvis observation eller 

andra metoder. Det finns också en fördel i att dessa dokument är skapade vid den tidpunkt när 

projektet var aktuellt, vilket gör att de har ett litet tidsavstånd till den aktuella händelsen i 

jämförelse med exempelvis om en intervju skulle genomföras idag för att samla in 

motsvarande information. Nackdelarna är dock att dokumenten kan ha kunskapsluckor och är 

skrivna med ett underliggande syfte, perspektiv och intresse, i detta fall att lyfta fram så 

mycket positivt innehåll och konsekvenser som möjligt för att övertyga beslutsfattare och 

medborgare (Johannessen 2003). 

Ett sätt reducera nackdelarna med textanalys är att kombinera metoden med andra 

tillvägagångssätt. Ward (2014) redogör för intervju som en lämplig kompletterande metodik. 

Genom denna strategi kan informanterna bidra med ett unikt perspektiv på händelseförlopp, 

viktiga skeden i processen samt fylla i de kunskapsluckor som identifieras i dokumenten. 

Ward (2014) betonar även möjligheten att identifiera tankeprocesser bakom politiska beslut. 

Många gånger presenteras endast den färdiga produkten i de officiella handlingarna utan att 

redogöra närmare för hur beslutet har fattats. Därmed kan en person som varit delaktig i 

planeringsprocessen redogöra för dessa bakomliggande diskussioner och processer. På grund 

av det tidsmässiga avståndet till projektet finns risken att informanterna har svårt att minnas 

detaljer som kan vara relevanta för uppsatsen. För att reducera den risken så långt som möjligt 

har de offentliga handlingar som legat till grund för projektet skrivits ut och fungerat som en 

utgångspunkt under intervjuerna. 

Intervju som insamlingsmetod syftar till att föra in ett perspektiv från en tjänsteman som varit 

involverad i planprocessen för området. Genom att föra ett samtal med planhandlingarna som 

stöd har ytterligare perspektiv och innehåll lyfts fram som inte presenterats i texten. Även den 

andra frågeställningen om påverkansmöjligheter bedöms ha större möjlighet att besvaras av 

en person som har varit en del av processen. Med tanke på att intervjun behandlar dokument 

för planprocessen kring Kv. Kanoten, samtidigt som tanken var att informanterna skulle ha 

möjlighet att lyfta nya perspektiv, tillämpades en semi-strukturerad intervjuguide. En risk med 

intervjuer är att den som ställer frågor leder informanten till att ge vissa svar. Det som 
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framkommer under intervjun påverkas alltid av den som utformar och ställer frågorna 

(Johannessen 2003). Därför lades extra vikt vid att formulera korta och öppna frågor för att 

underlätta för informanterna att återge ett bra svar, samt för att påverka informanternas 

resonemang i så liten utsträckning som möjligt. Detta fick varierande framgång i intervjuerna 

då jag, utan att tänka mig för, gjorde vissa frågor längre med olika resonemang. Som 

konsekvens fick frågor förtydligas och upprepas men bedömningen är att informanterna 

förstod frågorna. 

Cochrane (2014) för intressanta resonemang kring maktfördelningen under en intervju mellan 

intervjuaren och informanten. Han belyser vikten av att forskaren resonerar kring 

maktfördelningen under en intervju. Exempelvis finns en risk att intervjuaren, som tidigare 

nämnt, styr intervjun i för stor utsträckning vilket leder till att informantens svar och slutsatser 

målas ut av intervjuaren. Samtidigt finns också situationer där informanten har en högt 

uppsatt institutionell position med hög status samtidigt som intervjuaren står i skuld till 

informanten och dennes vänlighet att ställa upp på intervjun. Här finns en risk att intervjuaren 

endast bekräftar och stöttar den bild som informanten ger utan att ställa eventuella kritiska 

frågor som är nödvändiga för studien. Med tanke på att informanterna i intervjun ställer upp 

på frivillig basis samtidigt som de kan anses ha en högre social status i och med sitt ämbete i 

jämförelse med en student identifierades en risk på förhand i att informanterna skulle ta en för 

stor maktposition under intervjuns gång. En semi-strukturerad intervjuguide kan hjälpa till att 

förhindra en sådan situation då frågor som anses vara centrala för uppsatsen formuleras på 

förhand. På så sätt ges intervjuaren en stabil grund att stå på vilket reducerar risken för att 

informanten tar kontrollen över intervjun (Cochrane 2014). Först och främst bokades rum på 

informanternas arbetsplats vilket får ses som en förhållandevis neutral plats samtidigt som det 

underlättar att få informanterna att delta eftersom de då inte behöver ta sig från sin arbetsplats. 

En neutralare plats hade kunnat ordnas men med tanke på att informanterna har ett jobba att 

sköta samtidigt som att det är många studenter som vill intervjua dem varje år var det 

nödvändigt att genomföra mötet lite på deras villkor. Den intervjuguide som på förhand 

utformats var till stöd under intervjun men frågorna omformulerades något utefter samtalet 

vilket var på både gott och ont. Informanternas redogörelser ledde samtalet in på olika punkter 

som var av relevans för uppsatsen, vilket gjorde att frågorna ställdes i lite annorlunda ordning 

och på lite annorlunda sätt men samtidigt (på grund av bristande erfarenhet och rutin) blev 

vissa av dessa frågor något ledande. De frågorna och svaren har därför inte låtits påverka 

resultatet i någon större utsträckning, utan har uteslutits ur analysen. 
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Intervju som metod kan ses som fundamental för forskning på staden inom den sociala 

forskningsgrenen enligt Ward (2014). Metoden är så pass vedertagen att många ser den som 

en sorts allsmäktig strategi som alltid avslöjar sanningen och dolda intressen. Författaren 

varnar för detta till synes oproblematiska förhållningssätt till intervjuer eftersom informanten, 

eller respondenten, måste förstås som en del av en social konstruktion, och att intervjuer 

därmed också måste hantera dess komplexa konsekvenser. Historiskt har intervju som 

forskningsmetod omgetts av kritik främst för att inte studera verkligheten på ett naturligt sätt. 

I en arrangerad och strukturerad intervju ansågs varken den som intervjuar eller informanten 

befinna sig i en tillräcklig naturlig miljö för att återge en bra bild av verkligheten. Observation 

i olika former eller mer naturliga dialoger betraktades som överlägsna i den bemärkelsen 

(Ward 2014). Det innebär inte att intervjuer inte har något värde, utan snarare att forskaren 

måste ha en förståelse för vad intervjun faktiskt är. Oavsett om informantens roll är att 

redogöra för en process, bör relationen mellan intervjuaren och informanten ses som en 

process där kunskap utvecklas genom interaktion mellan de två aktörerna, inte enbart från 

informanten (Cochrane, 2014). På så sätt blir det viktigt att reflektera över vilken roll 

informanten har och vad forskaren tänker sig få ut av personen i fråga. Om vi ser till denna 

uppsats vet vi med oss att det ligger i informanternas intresse att klimatanpassningen, området 

och kommunen själv framställs på ett positivt sätt vilket gör deras svar inte bör ses som helt 

objektiva. Samtidigt som frågorna kring klimatanpassning delvis behöver vara kritiska har 

samtidigt en försiktighet tillämpas för att informanterna inte ska känna sig pressade eller i 

behov av att inta försvarsställning. Öppna frågor som är grävande och undersökande utan att 

framstå som kritiserande har varit utgångspunkt för intervjuguiden för att informanterna ska 

kunna redogöra för deras upplevelser och erfarenheter. Även att ställa följdfrågor under 

intervjuns gång var en svår balansgång som både föll väl ut och som ibland skapade 

missförstånd. På så sätt kan vi se spår av den komplicerade relationen mellan intervjuns olika 

parter, svårigheterna att genomföra en intervju samt hur metoden reducerat riskerna genom en 

semistrukturerad intervjuguide. 

Cochrane (2014) redogör för två typer av intervjutraditioner som kan hjälpa oss att få en 

förståelse för hur intervjun kan utformas. Den första traditionen bygger på informanten som 

någon som förser forskaren med data där fokus ligger på att prata med rätt person med rätt typ 

av kunskap. Den andra traditionen fokuserar mer på att informanten ska ges en chans att 

uttrycka sina egna erfarenheter och dela med sig av sina åsikter och tankar. Informantens egen 

förståelse av sin situation är vad som är intressant för forskaren att få fram här. Även om 
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författaren varnar för att dra en allt för tydlig linje mellan dessa är denna uppsats intervjuer 

mer av den första traditionen i sin karaktär. Informanten förväntas återge kunskap utifrån sin 

roll och kompetens inom uppsatsens fokusområde. Samtidigt bygger informanternas svar på 

sin förståelse av sin egen roll i processen kring upprättandet av Kv. Kanotens detaljplan. På så 

sätt kan inslag av båda intervjutraditioner inom det sociala forskningsfältet urskiljas. 

3.4 Analysmetod 
Analysen av insamlade data utgår från forskningsmetoden grounded theory. Metoden är nära 

sammanlänkad med empirisk forskning och bygger på idén om att studera verkligheten utan 

teoretiska ramverk. Genom att inte förhålla sig till teorier kan forskaren observera fenomenet 

på ett mer objektivt sätt för att sedan utveckla teorier utifrån empirin. Tidigare forskning 

fungerar endast som en stomme för studien och definierar forskningsområde och inriktning. 

Fördelen med detta angreppssätt, enligt förespråkare för grounded theory, är att forskaren inte 

styrs av begränsade och slutna teorier. Vikten av ett öppet sinne inför undersökningen betonas 

och teoretiska ramverk för tolkning förs istället in vid analysprocessen (Johannessen 2003). 

En viktig aspekt i grounded theory är även verktyget för att analysera data, kodningen. Här 

sorteras olika stycken med hjälp av kodord för gemensamma nämnare i texten. Metoden har 

genom åren utvecklats och uppsatsen kommer att utgå från vad Johannessen (2003) benämner 

som analys av meningsinnehåll. Syftet med dokumentanalysen samt intervjun är att utreda hur 

den kommunala planeringen arbetar med klimatanpassning och vilka möjligheter de har att 

för in klimatanpassning i waterfront housing-projekt. Därmed är innehållet i materialet av 

störst vikt för att besvara dessa frågor. Johannessen (2003) beskriver metoden stegvis där 

textmaterialet kategoriseras genom kodord, vars process beskrivs närmare i ett senare stycke 

av uppsatsen. För dokumentanalysen har kodorden genererats genom en induktiv ansats, det 

vill säga att kodorden skapats genom vad forskaren identifierat i materialet. De kodord som 

genererats för denna uppsats ur dokumentanalysen är förhindrande, reducerande och 

beredskap vilket används som upplägg i resultatet för att presentera ett svar på första 

frågeställningen. Dessa är inte att se som analysverktyg utan snarare ett resultat av 

innehållsanalysen för plandokumenten. I det sista steget återgår uppsatsen till teorier och den 

tidigare forskningen på området för att tolka resultatet och eventuellt skapa någon form av 

överförbar kunskap. Vad gäller intervjun har kunskaper och resultat från dokumentanalysen 

legat till grund för de frågor och teman som utgjort intervjuguiden. Därmed sker en pendling 

mellan att utgå från tidigare förvärvad kunskap och empiri vilket syftar till att utveckla 

kunskap mellan teori och empiri stegvis. Detta är vad Johannessen (2003) benämner som en 
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abduktiv ansats, det vill säga en blandning av induktiv och deduktiv forskningsdesign. 

Dokumentanalysen inleddes med att urskilja de delar som berörde klimatanpassning och 

översvämningsrisk för att sedan leta efter mönster och gemensamma nämnare i materialet. 

Dessa mönster kodades med de kodord som nämnts tidigare för att sedan omformas och 

sammanfattas i resultatkapitlet. 

Hur kan då uppsatsen utgå från grounded theory som bygger på induktiva förhållningssätt om 

uppsatsen och undersökningen är abduktiv i sin karaktär? David och Sutton (2016) menar att 

denna metod aldrig blir så renodlat induktiv i praktiken som den framställs som i teorin. 

Tanken om att börja i empirin och röra sig mot teori finns fortfarande där, men de teorier som 

dras ur empirin bör inte ses som universella. Istället menar författarna att de teorier som 

härleds ur empirin snarare bör ses som mindre modeller som förklarar vissa fenomen i data. 

Detta stämmer väl överens med Johannessens (2003) resonemang om överförbarhet som 

diskuteras i början av kapitlet. En annan del av grounded theory som David och Sutton (2016) 

beskriver är begreppet ständig jämförelse. Här förväntas forskaren redan vid första 

insamlingen av empiri börja analysera och försöka urskilja mönster och kategorier som 

bygger på gemensamma nämnare i materialet. Genom fortsatt insamling utvecklar och 

kompletterar forskaren dessa resonemang genom fler exempel och olika källor. För uppsatsen 

studeras olika dokument till en början som innehåller data som kan besvara 

frågeställningarna. Här jämförs data och kombineras i kategorier och kompletteras genom 

intervjuer i ett senare skede. Intervjuerna analyserades på liknande sätt men utgick mer från 

resultatet av dokumentanalysen för att sedan komplettera data för första frågeställningen samt 

urskilja teman för den kommunala planeringens möjligheter att lyfta in klimatanpassning 

(andra frågeställningen). Även intervjun kodades utifrån gemensamma resonemang från 

informanterna men presenteras istället löpande utan kodord då bedömningen är att det blir 

tydligare och mer intressant att koppla ihop det mer med dokumentanalysens resultat samt att 

intervjuerna i huvudsak syftar till att besvara den andra frågeställningen. På så sätt sker en 

ständig jämförelse mellan olika källor och olika typer av källor genom empiriinsamlingen. 

Kritik kan riktas mot att uppsatsen endast lutar sig mot två informanter (utöver 

dokumentanalysen). Enbart två informanter kan anses vara något svagt rent antalsmässigt, 

samtidigt är det en relativt marginell grupp av personer som varit en del av planprocessen 

inom den kommunala sektorn och ytterligare informanter hade sannolikt inte bidragit med nya 

resonemang. Bedömningen är med andra ord att informanterna varit väl insatta i processen 

och att resonemang genom ytterligare informanter inte hade bidragit med något nytt. Detta 
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kan kopplas till vad David & Sutton (2016) kallar för mättnad, det vill säga när insamling av 

data inte anses bidra till teorin med nya perspektiv. För att hitta nya perspektiv hade 

exempelvis exploatörer eller andra aktörer inom offentlig sektor kunnat lyftas in i materialet. 

Detta hade kunnat skapa en mer övergripande diskussion kring fenomenet men är inte 

relevanta för frågeställningarnas fokus, den kommunala planeringen. Hursomhelst, utifrån 

ovanstående resonemang kan vi konstatera att processen i grounded theory innebär att 

forskaren inledningsvis har ett öppet förhållningssätt men att man ganska snart följer upp ett 

par spår eller teorier som sedan byggs vidare på. Kopplat till uppsatsen kan vi exempelvis se 

att de intervjufrågor som tagits fram har härletts ur dokumentanalysen utifrån teman som 

uppstått och som jämförts med varandra. På så sätt menar författarna att en sådan 

forskningsprocess blir mer abduktiv i sin utformning (David & Sutton 2016). Data från 

intervjuer och dokument jämförs delvis i resultatet och även i analysen vilket speglar den 

ständiga jämförelsen som David och Sutton (2016) pratar om. 

3.5 Etiska ställningstaganden 
När det gäller etiska ställningstaganden kommer informanterna inte att nämnas vid namn, men 

kan ej heller anses vara anonyma. Personens namn i sig är inte relevant, men det är relevant 

att informanten varit delaktig i framtagandet av detaljplanen för Kv. Kanoten på ett eller annat 

sätt. Genom att söka i de kommunala handlingar som är kopplade till projektet blir slutsatsen 

att inblandade tjänstemän tillhör en väldigt liten grupp av människor. Med andra ord är det 

inte svårt för eventuella läsare av denna uppsats att lista ut vem informanten är, därför kan 

anonymitet inte garanteras. Intervjufrågorna baseras dock på information i offentliga 

handlingar samtidigt som uppsatsen inte bör generera känslig information. Informanterna har 

även informerats om sin rätt att när som helst avbryta sitt deltagande om så önskas. Utöver det 

finns krav på att redogöra för vad uppsatsen handlar om, dess syfte, urvalsprocess och hur 

insamlade data skyddas. Dessa villkor har följts med stor noggrannhet och bygger på 

vetenskapliga rådets forskningsetiska principer (Trost, 2014). 
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4 Resultat 
I följande kapitel kommer resultatet av dokumentanalysen och intervjuerna att presenteras. 

Förutom de dokument som redogörs för i metodkapitlet har Karlstad kommuns 

översvämningsplan lyfts in i syfte att fylla kunskapsluckor och få en förståelse för de 

praktiska lösningar som tillämpas i planen. Dessutom redogörs det för planens syfte som 

beskrivs i planbeskrivningen samt hur den ställer sig till kommunens översiktsplan i kapitlet 

översvämningsrisken och attraktivitet. För att belysa den första frågeställningen görs min 

framställning utifrån begreppen förhindrande, reducerande och beredskap som samtliga är ett 

resultat av innehållsanalysen av dokumenten. Generellt sett besvaras första frågeställningen 

av dokumentanalysen medan den andra frågeställningen belyses mer ingående med hjälp av 

redogörelserna från uppsatsens informanter.  

4.1 Översvämningsrisken och attraktivitet 
Tidigare i uppsatsen (introduktionskapitlet) har det redogjorts för klimatförändringarnas 

konsekvenser för det svenska samhället i stort, samt för Värnen. För att kunna besvara 

frågeställningarna och förstå den kommunala planeringens strategier i det specifika fallet är 

det dock nödvändigt att redogöra för den nuvarande situationen och framtidsscenarion för Kv. 

Kanoten. Främst har klimatanpassningen för Kv. Kanoten utgått från den 

översvämningsutredning som SWECO lät genomföra, på uppdrag av Karlstads kommun, i 

samband med framtagandet av detaljplanen. Detta dokument analyseras mer utförligt 

tillsammans med övriga relevanta kommunala handlingar. För riktlinjer kring 

översvämningshantering finns Stigande vatten (Länsstyrelserna I Västra Götalands och 

Värmlands län 2011) som är ett samarbete mellan Västra Götaland och Värmlands län kring 

hur översvämningsproblematiken kan hanteras i den fysiska planeringen. Inom kommunen 

finns Karlstads kommuns översvämningsplan (Karlstad kommun 2010) som behandlar hur 

kommunen i stort ämnar hantera frågan. Här beskrivs att utmaningen för Vänern ligger i det 

faktum att höga vattennivåer tar väldigt lång tid att återgå till det normala i jämförelse med 

Klarälven, där vattnet kan rinna undan betydligt snabbare (Karlstad kommun 2010). I och 

med att andra perspektiv och värden väger över hotet om översvämningsrisk (enligt 

kommunens bedömning) satte kommunen igång en process kring att kartlägga 

konsekvenserna för Kv. Kanoten av höga vattennivåer i Värnen och hur konsekvenserna av 

detta kan hanteras. Översvämningshotet sågs som en av fyra aspekter som enligt miljöbalken 

skulle utredas. Översvämningsutredningen som gjorts på området beskriver riskscenarion och 

konsekvenser av översvämningar samt förslag på hur problematiken kan hanteras. 
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Sammanfattningsvis kommer en översvämning av Värnen vid en 100-årsnivå att ställa större 

delen av Kv. Kanoten under vatten med undantag för högt belägna vägar i området. Vatten 

riskerar även att ta sig in vi dagvattensystemet i området vilket kan sätta dess funktion ur spel 

och ytterligare förvärra situationen. Planerad bebyggelse kommer etableras på en höjdnivå 

som ligger under de riktlinjer som fastställs i Karlstads kommuns översvämningsplan. Höjden 

för lägsta nivå för bostäder, +46,75 (RH00 Karlstad), är satt med premissen att bostaden ska 

vara tillgänglig för de boende. Detta är kanske inte att se som en praktisk lösning på 

översvämningsproblematiken men det ger oss en förståelse för praktiska lösningar i området.  

För att förstå varför kommunen anser att området bör tas in anspråk och utvecklas beskrivs 

följande olika aspekter som enligt kommunen gör Kv. Kanoten attraktivt. Detaljplanen 

redogör för ett övergripande resonemang kring stadens behov av att skapa tillväxt, där fler 

bostäder kontor och arbetsplatser är viktiga delar. Samtidigt beskrivs en miljömässigt hållbar 

utveckling som viktigt där förutsättningar för god kollektivtrafik är huvudargumentet för att 

säkerställa detta. Det förs även ett resonemang för alternativa platser med liknande kvaliteter 

som skulle kunna utnyttjas istället för Kv. Kanoten. Här nämns Grundviken/Zakrisdal, 

Jakobsberg, Edsgatan och områden mellan Alster och Skattkärr som har liknande kvaliteter 

men som inte anses vara lika bra lämpade som Kanoten. Övervägandet av alternativa platser 

är ett steg i miljökonsekvensbeskrivningen som innebär att lokaliseringsalternativ ska 

övervägas och jämföras med den tilltänkta platsen. Här vägs olika konsekvenser in i syfte att 

resonera sig fram till den plats som är bäst lämpad för ändamålet. Därmed kan övervägandet 

av andra platser ses som ett sätt att försöka undkomma den översvämningsproblematik som är 

kopplat till Kv. Kanoten och som utgör ett argument för att inte etablera sig på platsen.  

I dokumenten belyses hur projektet Kv. Kanoten kompletterar Karlstad kommuns 

Översiktsplan väl genom etablering av bostäder, samhällsservice och tillhörande funktioner. I 

denna vision ingår bland annat attraktivitet och tillväxt som strategier för att nå målet på 

100 000 invånare och att få fler människor att vilja bo i Karlstad. Stadens behov av att 

expandera i kombination med Kv. Kanotens attraktiva läge och egenskaper som dessutom 

ligger i linje med kommunens strategier och visioner är vad som utgör huvudargument för en 

exploatering. Det är dessa egenskaper som jämförs i lokaliseringsalternativen där övriga 

områden på ett eller annat sätt inte är jämförbara. Informant 2 beskriver en upplevd svårighet 

med att låta stadsutvecklingen vandra norr ut då man stöter på bland annat naturreservat, men 

att det i huvudsak är de vattennära lägena som lockar och som bör utnyttjas bättre: 
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Och när jag började så var Karlstads huvudbyggnadsriktning mot norr. Men i den vevan så började 

man att prata om att utnyttja vattenlägen och sådär. Vi gjorde en översiktsplan som egentligen 

pekade norrut och det fanns skäl till att vi såg dom delarna. Det fanns andra skäl. Men samtidigt 

som den översiktsplanen blev klar så såg man ju från politiskt håll att vi hade utnyttjat 

vattenlägena dåligt. Sen har det liksom blivit något slags, inte mantra men det har alltid funnits 

med. Att det är en tillgång till Karlstad med alla vattenlägen och att vi ska utnyttja dom. Så kan vi 

säga. Samtidigt har vi inte så himla stort val för vi har ju vatten överallt haha. Och sen har vi målat 

in oss i grönt med lite naturreservat och sådär så det är väldigt svårt att gå uppåt i skogen. 

(Informant 2) 

Beslutet att etablera bostäder i Kv. Kanoten blir ett uttryck för hur ekonomiska perspektiv går 

före klimatanpassning. Det finns dock tendenser i dokumenten för planförslaget där 

kommunen har, och utnyttjar, möjligheten att föra in klimatanpassning på bekostnad av vissa 

ekonomiska faktorer. Exempelvis finns regler på att bygglov endast kan ges i området om och 

när översvämningsskydd är på plats. Med andra ord kan tillväxt genereras endast om 

klimatanpassningen i området är av tillfredställande kvalitet. Ett ytterligare exempel går att 

finna i samrådshandlingarna där en ideell och partipolitiskt oberoende organisation vid namn 

Operation Karlstad presenterar ett förslag på hur de anser att området bör utvecklas. De vill 

framhäva områdets Waterfront karraktär ytterligare och beskriver sitt förslag på följande sätt:  

Vattensidan mot Inre Hamn utgör som vi ser det områdets egentliga framsida, eller ansikte in mot 

staden om man så vill Karlstads Waterfront. Detta vill vi ta fasta på genom att försöka skapa en 

miljö som är unik inte bara i Karlstad utan i Skandinavien. Om än i liten skala. Vi har förlängt 

kajkanten från den inre hamnmiljön hela vägen österut. Dessutom har vi skapat fem öppna 

bassänger som förlänger vattenlinjen och ger områdets vattenfront en dynamisk och spännande 

kanalkaraktär. (Samrådsredogörelse 2011, s. 46) 

Karlstads kommun svarar på följande sätt i samma dokument: 

Kanalstaden som förslagits är en intressant idé. Kommunen har redan studerat idén ”minst en 

kanal” i ett tidigt skede i planprogrammet. Det visade sig att det försvårar översvämningsåtgärder 

och ökar risken för översvämningar inom området. (Samrådsredogörelse 2011, s. 47). 

Detta kan ses som ytterligare ett exempel där klimatanpassning och skydd mot 

översvämning prioriteras framför incitament som kan kopplas till attraktivitet och i 

slutändan tillväxt. I övrigt spelar klimatanpassning utefter tillväxtperspektivets 

förutsättningar, att exploatera Kv. Kanoten och titta på hur platsen kan 

översvämningskyddas. 
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4.2 Förhindrande åtgärder 
Alternativ 2 som presenteras i översvämningsutredningen föreslår en sluss vid Våghusbron 

under Hammaröleden som vid behov kan stänga vattenflödet in till Inre Hamn och 

Pråmkanalen. Även upprustning av befintliga slussar vid Klarälven ingår i alternativ 2. 

Dagvattnet som bildas innanför slussen kommer kunna pumpas ut i Värnen genom en ny 

pumpstation. Detta förslag har i analysen av planhandlingarna kommit att kategoriseras under 

namnet förhindrande. De förhindrande åtgärderna har som gemensam utgångspunkt att helt 

och hållet förhindra en översvämningssituation och höga vattennivåer i Inre Hamn och 

Pråmkanalen. Med andra ord syftar dessa åtgärder till att helt och hållet motverka en 

översvämning vilket innebär att åtgärder i själva området endast behöver fokusera på att 

hantera en översvämning kopplat till dagvattnet inom Kv. Kanoten. Att anlägga en sluss vid 

Våghusbron motiveras även med att andra delar av Inre Hamn skyddas mot översvämning, 

något som ändå måste åtgärdas på ett eller annat sätt. Dessutom finns ekonomiska motiv för 

alternativ 2 då bedömningen är det blir ca 26 miljoner kronor billigare än de omfattande 

ingrepp i miljön som presenteras i alternativ 1 (Beskrivs närmare nedan). Sammanvägda för- 

och nackdelar mellan alternativ 1 och 2 som kort redogörs för ovan har lett till att alternativ 2 

utgör planens förslag till åtgärd för att hantera översvämningsrisken. 

Ovanstående lösningar som presenteras i tillhörande handlingar syftar i huvudsak att hantera 

områdets utsatthet för översvämning av ytvattnet i Inre Hamn samt Tullholmsviken, som är en 

del av Värnen. Detta hot grundar sig i områdets unika placering som ligger i nära anslutning 

till dessa vattensamlingar och som är orsaken till att en översvämningsutredning sågs som 

nödvändig. Något som inte är lika unikt för platsen är behovet av att hantera dagvatten på 

området. Detta hot och åtgärder kommer ändå redovisas eftersom framtidsprognoser pekar på 

mer intensiv och frekvent nederbörd, vilket därmed ställer krav på klimatanpassning med 

större dimensioner på dagvattensystemet. En ökad nederbörd innebär också högre 

ytvattennivåer vilket innebär att båda hoten hänger ihop. Som tidigare nämnts uppstår en del 

svårigheter att leda vattnet till inre hamn vid höga vattennivåer i Värnen. Dessa problem 

hanteras genom tekniska åtgärder som exempelvis pumpstationer och skydd mot 

bakströmning. De dagvattenledningar som finns idag måste läggas om för att klara en högre 

kapacitet (20-årsregn) som tar sin grund i framtidsprognoser för nederbörd. 

Dagvattensystemet med tillhörande lösningar får dock ses som förhindrande åtgärder för en 

översvämning. 
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4.3 Reducerande åtgärder 
Det som benämns i översvämningsutredningen som alternativ 1 handlar om att skapa lokala 

skyddsåtgärder längs med vattnet vid Inre Hamn och Pråmkanalen som till står del kommer 

att bestå av inströmningsskydd. Dagvattnet på området är tänkt att ledas bort med hjälp av 

pumpstationer. Dessutom kommer inströmningsskydd att upprättas mot Tullholmsviken på 

samma sätt, både i förslag 1 och 2. Dessa kan enligt översvämningsutredningen vara av 

permanent eller temporär karaktär, där permanent rekommenderas. Dessa kan utformas som 

en del av landskapet, exempelvis som cykelstråk längsmed vattnet med reservation för att de 

ska kunna byggas på om så behövs. Dessa skydd är av liknande karaktär och har i uppsatsen 

kommit att samlas under begreppet reducerande. De syftar till att hantera en eventuell 

översvämning på samma sätt, nämligen att förmildra konsekvenserna av höga vattennivåer 

runtom Kv. Kanoten. Hit hör också mindre åtgärder som exempelvis skydd mot 

bakvattenströmning i avloppssystemet, upphöjning av känsliga installationer samt en färdigt 

golv-nivå som förhindrar bebyggelse på för låga nivåer. Genom att valla in området på ett 

effektivt och estetiskt tilltalande sätt kommer alternativ 1 att kunna hålla en eventuell 

översvämning borta från bostäder, vägar och andra samhällsfunktioner. Förslaget att valla in 

området utgick till fördel för förslag 2 men principen att valla in kan urskiljas i 

översvämningsskyddet mot Tullholmsviken, vilket är anledningen till att dessa åtgärder tas 

upp som en del av den kommunala planeringens arbete med klimatanpassning. 

4.4 Beredskap 
Kommunen presenterar även åtgärder för de platser vid Tullholmsviken som inte är möjliga 

att skyddas med hjälp av permanenta åtgärder. Här föreslås platsbundna eller mobila 

översvämningsskydd som kan tillämpas vid behov när vattennivån anses vara tillräckligt hög. 

Utöver detta rekommenderar utredningen att en krishanteringsgrupp ansvarar för när dessa 

skydd bör upprättas samt när slussen vid Inre Hamn och Pråmkanalen bör stängas. Dessa 

åtgärder utgör en mindre del av förslaget men har som gemensam nämnare att de träder i kraft 

när en eventuell hotbild anses vara tillräckligt stor. I innehållsanalysen har dessa åtgärder 

samlats under namnet beredskap. Dessa åtgärder är relativt små i jämförelse med de 

förhindrande och reducerande åtgärderna men utgör ändå en del av hanteringen på 

översvämningsproblematiken. Dock talar båda informanterna om en önskan att dessa typer av 

åtgärder bör övervägas mer inom planeringen och utgöra en större del av 

översvämningsskydd i framtiden.  
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4.5 Påverkansmöjligheter 
När själva processen att ta fram planen kommit på tal redogör båda informanter för ett förslag 

som fått påbackning på ett flertal olika aspekter men som ändå löst sig i slutändan och som 

har mynnat ut i den plan vi har idag. När det gäller översvämningsproblematiken och de två 

huvudförslag som lyfts fram i planen beskriver båda informanterna en del av problematiken 

som man ställts inför men också bilden av att de flesta parter i slutändan var nöjda med 

översvämningsskyddet. Förslaget med sluss som beskrivs i plandokumenten hade betydligt 

fler fördelar och efter att inblandade satt sig ner för att diskutera de två lösningarna var man, 

enligt båda informanterna, överens om att fortskrida med den idén. Genom att studera vad 

som var framgångsrikt i det förslaget och ta stöd i informanternas resonemang kan vi 

identifiera flera faktorer som kan tolkas som möjligheter för kommunen att föra in 

klimatanpassning och översvämningsskydd i dessa typer av projekt. Först och främst kan vi 

börja vid den punkt som båda informanter belyser som en form av ögonöppnare för 

klimatanpassning i den kommunala planeringen, nämligen klimat- och sårbarhetsutredningen. 

Denna statliga utredning (som redogörs kort för i introduktionskapitlet) som togs fram av 

miljö- och energidepartementet 2007 lyfte frågor om klimatanpassning som kommuner 

tidigare inte reflekterat över i samma utsträckning. Detta kan belysas genom följande citat av 

informant 2: 

Jag vet inte men anta att man hade byggt Kanoten allting klart innan kom på, alltså, vi har ju 

tidigare varit medvetna om att vi har översvämningsproblematik och vi har ju haft regler för lägsta 

nivå på färdigt golv i byggnader och sådär för att man kommit upp en bit. Det gäller ju även för 

den bebyggelse som redan finns här nere där vi sitter nu., så har man ju haft såna krav. Men anta 

att man hade byggt ut alltihop innan klimat och sårbarhetsutredningen kom så är ju frågan om 

kommunen hade haft, alltså hur kommunen hade resonerat i prioritering utav att skydda det här 

området mot att göra någonting annat där man får ut mer exploatering. (Informant 2).  

Innan klimat- och sårbarhetsutredningen fanns en medvetenhet om risken och vissa krav på 

bebyggelse men hotbilden och konsekvenserna av framtidens klimat var inte uttalad på 

samma sätt som idag. Sedan utredningen släppts har medvetenheten ökat inom den 

kommunala planeringen och nya utredningar och karteringar på kommunal och regional nivå 

har bidragit till mer detaljerade scenarier och prognoser för bland annat Värnen och 

Klarälven. På denna kunskap baseras sedan riktlinjer och krav för bebyggelse i områden som 

hotas av översvämning, exempelvis Kv. Kanoten. Här kan vi urskilja ett händelseförlopp där 

medvetenheten om hotet har lett till forskning och kunskap som skapar möjligheter för arbetet 

med klimatanpassning inom den kommunala planeringen. Samtidigt begränsar det den 
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kommunala planeringens möjligheter att utnyttja marken i så stor utsträckning som möjligt 

vilket informanterna poängterar. Utifrån deras perspektiv är nivåerna som presenteras i 

översvämningsprogrammet lite väl höga och baserade på den kunskap som man hade då 

(2010). Idag finns, som informanterna uttrycker det, mer nyanserad forskning på 

översvämningsnivåer som tar hänsyn till fler aspekter. Samtidigt finns ytterligare perspektiv 

som exempelvis landhöjning som höjer marken 17 centimeter varje århundrade, något som 

informanterna menar att man bör kunna dra av på minsta nivå för bebyggelse. 

Sammanfattningsvis, baserat på informanternas redogörelser, är bedömningen att ökad 

medvetenhet genom kunskap och forskning skapat möjligheter för implementering av 

klimatanpassning i den fysiska planeringen. Det kommer även hela tiden ny kunskap som på 

senare tid pekat på något lägre nivåer än tidigare vilket ger möjligheter för den kommunala 

planeringen att utnyttja marken i dessa områden i ännu större utsträckning. Oavsett vilka 

nivåer den senaste forskningen presenterar får kunskap och forskning på området ses som en 

möjlighet för den kommunala planeringen att tillämpa lämpliga åtgärder för att hantera 

utmaningarna kring översvämning. 

När de två förslagen på översvämningsskydden diskuteras i översvämningsstudien för Kv. 

Kanoten är ett av argumenten för det valda förslaget att det är billigare. Det ekonomiska 

perspektivet blir nästan oundvikligt i diskussionen eftersom åtgärder för översvämningsskydd 

kan vara relativt kostsamma. Vilka möjligheter har kommunen rent ekonomiskt att införa 

klimatanpassning och översvämningsskydd var en fråga som uppstod när detaljplanen 

studerats. Informanternas redogörelser visar att det som blir vitalt i frågan är om planförslaget 

innehåller ny exploatering med privata markägare eller inte. Informant 1 beskriver att detta på 

följande sätt:   

När det gäller kostnader brukar vi ta fram i samband med planen något som heter 

exploateringsavtal. I det exploateringsavtalet brukar man dela kostnader mellan olika byggherrar 

eller utifrån antal kvadratmeter som planen ger och jag tror inte det var så svårt på kanoten 

eftersom det var en ganska stor plan. (Informant 1).  

Med markägare som vill exploatera ett område i planen kan kommunen ställa krav på att 

aktören även ska stå för kostnader som syftar till att översvämningsskydda området. 

Kommunen går bara in med ekonomiskt stöd om det finns ett allmänintresse i att skydda 

platsen. Utifrån detta resonemang finns det större möjligheter rent ekonomiskt att få till ett 

översvämningsskydd på en plats om privata aktörer är villiga att bygga exempelvis bostäder 

på området, och därmed kan anses vara skyldiga att finansiera skyddet. 
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Men åtgärder för dom områden där det inte, där vi har stora problem men där det inte finns 

någon annan att lasta över kostnaden på, det får ju kommunen själv ta. Då måste man på något 

sätt göra prioriteringar vad det blir för nånting och än så länge är det väl bara Skåre som vi håller 

på med. (Informant 2) 

Waterfront housing, som är uppsatsens fokus, handlar om markägare som vill exploatera 

områden i vattennära lägen eftersom de anses vara attraktiva boendeområden. Med andra ord 

finns det stora möjligheter att få till ett så kallat exploateringsavtal med dessa aktörer som en 

sorts förutsättning för att de ska få bygga där. Informant 2 jämför denna typ av planprocess 

med exempelvis kommunens arbete med att se över hur Skåre kan översvämningsskyddas 

från Klarälven. Här finns dock ingen exploatering med i planen vilket gör att kommunen 

själva får stå för kostnaden. Dessa projekt är, av informanternas svar att döma, betydligt färre 

i sitt slag och begränsade av hur mycket kommunen vill lägga rent ekonomiskt på dessa typer 

av åtgärder. 

De olika riktlinjer och gränser som sätts utifrån forskning och översvämningsscenarier är 

något som kommunen får förhålla sig till i planeringen. Dessa bestämmelser uppfattas som 

onödigt stränga i sin karaktär av informanterna och informant 1 efterfrågar lite mer flexibilitet 

som i exempelvis kraven för trafikbuller där man hittat lösningar och avsteg från tidigare 

nivåer. Det finns inte samma möjligheter för detta i översvämningsprogrammet vilket 

efterfrågas i nästa version. Samtidigt menar informanten att plan- och bygglagen är en 

förhållandevis generös lagstiftning som tillåter avsteg från riktlinjer i en detaljplan om det 

finns nya kunskaper som stödjer detta. Som översvämningsprogrammet är utformat idag är 

det svårt att få till avsteg från utsatta nivåer, menar informant 1. Med andra ord ger 

lagstiftningen möjligheter till avsteg från utsatta nivåer i en detaljplan medan kommunala 

strategier är hårdare i den aspekten. Detta kan tolkas som att översvämningsplanen stärker 

klimatanpassningsarbetet samt att lagstiftningen tillåter mer avsteg från nivåer 

översvämningsskydd vilket minskar översvämningsriskens status i förhållande till andra 

värden i planeringen. Samtidigt baseras avsteg från en plans nivåer på att forskning och ny 

kunskap pekar på andra uppfattningar och möjligheter vilket i sig inte behöver innebära att 

risken för översvämning ökar. Exempelvis skulle nya karteringar som visar på lägre 

översvämningsnivåer möjliggöra andra typer av lösningar vilket innebär att man kan göra 

avsteg från en detaljplans nivåer. 

Teknisk utveckling, exempelvis möjligheten att anlägga en sluss, beräkna markens 

genomsläpplighet och installera pumpar med kapacitet för stora mängder vatten, får också ses 

som fundamental för klimatanpassning och dess möjligheter i den kommunala planeringen, 



30 
 

något som informant 1 kort är inne på. Med en sluss och stora pumpar som kan pumpa ut 

vattnet i Värnen vid höga nivåer har området översvämningssäkrats. Men det är inte bara Kv. 

Kanoten som blir översvämningsskyddat genom detta förslag. Genom att stänga av insläppet 

under Hammaröleden säkerställs alla kvarter i anslutning till Inre Hamn, något som informant 

1 beskriver på följande sätt: 

När vi fick det underlaget så satte vi oss i projektgruppen och diskuterade vilket förslag som är 

bättre än det andra. Då har vi tittat på konsekvenser, vi har tittat på kostnader vi har också tittat på 

påverkan på stadsmiljön. […] andra nackdelen var att vi bara fick översvämningsskydda Kanoten. 

Vilket innebär att allt som ligger utanför Kanoten är fyllt med vatten. Kontra andra förslaget fick 

vi säkerställa, eller översvämningsskydda en stor del, bland annat Tullholmsviken, Vågmästaren, 

alltså tre, fyra olika kvarter runt omkring som konsekvens blev översvämningsskyddade. Plus att 

man skulle kunna komplettera andra översvämningsåtgärder så att man får ännu större område som 

översvämningsskyddas. (Informant 1) 

Informant 1 redogör för hur man resonerat inom kommunen kring vilket av de två förslagen 

som blir bäst. Huvudargumentet som lyfts fram av båda informanter tycks vara det faktum att 

en sluss skyddar flera områden och löser översvämningsfrågan för flera kvarter i Inre Hamn. 

Informant 2 lyfter diskussionen en nivå genom att efterfråga en mer övergripande syn på 

översvämningsproblematiken.: 

Det är ju det ena och sen är det väl det här lite mer hökögat med översikten över, och då är frågan 

var någonstans som det finns intressanta punkter att sätta in insatser. […] Men vi är väldigt 

fokuserade på projekt på något sätt där vi håller på och har väl inte tittat på de här översikterna. 

[…] Men det där är nog sånt där som man skulle behöva ha något projekt och titta på det och 

faktiskt stoppa in lite pengar i den typen av… för då löser man väldigt mycket. Då behöver man 

inte hålla på inne i de här områdena i vartenda projekt och fundera på det, för då har man löst det 

redan. (Informant 2) 

Genom att lyfta översvämningsproblematiken i alla detaljplaneprocesser och hantera 

problemet på den nivån blir insatserna väldigt sporadiska och isolerade. Informant 2 

menar med andra ord att det kanske inte är det mest effektiva sättet att hantera 

problematiken på. Samma informant menar att kommunen ofta titta på lösningar som 

kan skydda flera områden men att det behöver göras i större skala. Genom att lyfta 

blicken (hökögat, som informanten kallar det) och titta på staden i stort finns det kanske 

möjlighet att göra insatser vid specifika punkter som kan skydda större delar av staden, 

precis som man lyckades identifiera genom framtagandet av detaljplan för Kv. Kanoten. 

Detta sätt att hantera översvämningsproblematiken kanske inte kan ses som en 
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möjlighet specifikt för waterfront housing-projekt men har möjligheter att skydda dessa 

typer av områden likväl som andra delar av staden.  
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5. Analys 
I detta kapitel diskuteras innehållsanalysen av dokument och intervjuer med hjälp av teorier 

och tidigare forskning inom området. Syftet är att ställa empirin mot vad som tidigare gjorts 

inom ämnet för att försöka framställa någon typ av överförbar kunskap som kan lyftas fram i 

slutsatsen. 

Om vi anammar Granberg, Nyberg & Modhs (2016) syn på ekonomisk och ekologisk hållbar 

utveckling som oförenliga skulle resultatet också kunna tolkas som att kommunala strategier 

samt lagar som PBL begränsar och möjliggör tillväxtperspektiv. Exempelvis blir kommunala 

riktlinjer för vilken höjd bostäder får byggas på en begränsning för exploatering av området 

samtidigt som PBL tillåter avsteg för nivåer i en detaljplan om det finns motiv för det. 

Informanterna nämner exempelvis landhöjningen som ett fenomen som inte tas hänsyn till 

men som bör finnas med i beräkningen. Kommunen ser möjligheten att sänka färdigt 

golvnivån till fördel för ytterligare exploatering med hjälp av ett sådant argument. Detta är 

bara ett exempel i resultatet som bekräftar Granberg, Nyberg och Modhs (2016) slutsats om 

att de ekonomiska perspektiven går före och styr agendan. De attraktiva boendemiljöer som 

Kv. Kanoten erbjuder skapar stora ekonomiska möjligheter för exploatörer att utnyttja. Precis 

som Syssner (2012) beskriver, läggs mycket kraft från den kommunala planeringens sida att 

framhäva platsens mest attraktiva egenskaper för att locka människor att bosätta sig i området. 

Det faller på kommunen att platsmarknadsföra Karlstad som stad, inte nödvändigtvis genom 

Tv-reklam eller flygblad, utan genom att erbjuda bostäder, samhällsservice och verksamheter 

i attraktiva lägen. På så sätt blir området en del av stadens ”image”, en bild av staden som ska 

framställas på ett så attraktivt sätt som möjligt för att locka nya medborgare, som Short (2006) 

beskriver. Samtidigt är detta resonemang inte att tolkas som att kommunen på egen hand 

försöker skapa tillväxt. Det övergripande målet för kommunen är att staden ska växa och nå 

100 000 invånare, men som Harvey (2011) beskriver finns inget recept för hur detta ska ske. 

Att locka fler invånare med en entreprenöriell kompetens som i sin tur kan få de ekonomiska 

hjulen att snurra i staden blir därför vedertagen strategi, enligt Harvey (2006). Dock menar 

författarna (Granberg, Nyberg & Modhs 2016) att exploatering till förmån för tillväxt kan ses 

som ett kortsiktigt perspektiv även ekonomiskt om platsen riskerar att översvämmas. Om 

detta skulle hända kan attraktiviteten för platsen antas sjunka vilket leder till minskad tillväxt. 

Med andra ord kan det tolkas som att en högre nivå för färdigt golv skulle kunna resultera i en 

högre långsiktig ekonomisk tillväxt om det räddar byggnader från översvämning. Detta 

perspektiv framstår dock som frånvarande inom den kommunala planeringen, eller snarare att 
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man är beredda att ta risken. Eller kan vi se tendenser till ett mer nyanserat perspektiv på 

hållbar utveckling här? 

Som kapitlet tidigare forskning beskriver upplever många kommuner en bristande kunskap 

kring klimatanpassning som grundar sig i avsaknaden av riktlinjer och strategier från nationell 

och regional nivå (tex Glaas 2013 & Tepecik Dis, Dymén & Lange 2016). Även det faktum 

att klimatförändringarnas konsekvenser är svåra att förutsäga gör problematiken än mer 

komplicerad. Denna fallstudie pekar dock på att det verkar finnas goda kunskaper kring 

översvämningsrisken, både från kommunens och från regionens sida. Kommunala dokument 

som Karlstad kommuns översvämningsprogram och regionala handlingar som Stigande vatten 

utgör ett underlag som besvarar många frågor kring situationen och hur den kommunala 

planeringen kan gå till väga. Dessutom kan de översvämningsnivåer för Vänern som 

presenteras i översvämningsprogrammet ligga till grund för lokala planeringsprojekt som 

exempelvis Kv. Kanoten och dess översvämningsstudie. Detta har resulterat i en bedömning 

av riskerna och dess omfång för Kv. Kanoten samt åtgärder där en sluss under Hammaröleden 

samt inströmningsskydd mot Tullholmsviken i huvudsak utgör valt översvämningsskydd. 

Varken bristen på underlag som identifieras av Glaas (2013) eller den isolering mellan olika 

aktörer inom offentlig sektor som Tepecik Dis, Dymén & Lange (2011) upplever som ett 

problem i frågan framgår i resultatet av studien. Dessa författare har dock inte fel sin 

bedömning av vad tillräcklig- eller bristande kunskap får för konsekvenser för den 

kommunala planeringens möjligheter i arbetet med klimatanpassning. I fallstudien av Kv. 

Kanoten verkar tillgänglig kunskap och kartering till och med fått exploatörer att acceptera 

hotbilden och gå med på att finansiera skyddet, även om de kan anses ha ekonomiska motiv 

att få till skyddet för att kunna bygga bostäder som beräknas betala tillbaka 

investeringskostnaden. I motsats till Tepecik Dis, Dymén & Langes (2011) uppfattning av att 

privata aktörer inte har förståelse för konsekvenserna av exploatering i dessa områden verkar 

de åtminstone tillräckligt införstådda för att betala för skyddet. Här ser vi att de möjligheter 

som efterfrågas i den andra frågeställningen och som identifieras i resultatet hänger ihop. 

Privata aktörer som vill exploatera någon del av området ger ekonomiska möjligheter för 

kommunen att få till dessa skydd. Samtidigt är medvetenheten om att klimatanpassning är 

nödvändigt ett resultat av kunskap och forskning som gör det möjligt att ställa krav på dessa 

aktörer att betala en del av kostnaden. Trots allt kan vi alltså se tendenser till det perspektiv på 

hållbar utveckling som exempelvis Gravagnuolo & Angrisano (2013) redogör för. Genom 

att se etableringen av waterfront areas som nödvändig och se hur detta kan ske i 
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kombination med social- och ekologisk hållbarhet får vi en förståelse för resultatet. Om 

kvaliteterna i området går förlorade (exempelvis genom en översvämning) är aktörer 

mindre benägna att investera i området i jämförelse med om ett områdes visuella kvalitéer 

bevaras och framhävs. Miljömässiga och kulturella attribut bör därför bevaras i så stor 

utsträckning som möjligt för att idén om attraktivitet, tillväxt och ekonomiska perspektiv 

ska gå ihop långsiktigt. Ett Kv. Kanoten som drabbas av översvämning är varken attraktivt 

eller långsiktigt ekonomiskt hållbart vilket både kommunen och markägare verkar vara 

överens om.  

Ett intressant perspektiv som framkommit i resultatdelen är hur den kommunala 

planeringen angriper översvämningsproblematiken och klimatanpassning. 

Översvämningsskyddet med sluss som skyddar Kv. Kanoten gick att utforma på så sätt att 

det skyddar en betydligt större del av staden än endast ett kvarter. Hela Inre hamn kan idag 

anses ha stor nytta av slussen och de pumpar som träder i kraft vid höga vattennivåer. Att 

utformningen av skyddet blev så pass övergripande och effektivt för flera områden är dock 

endast att se som en slump med tanke på att kommunen ursprungligen funderade på hur 

Kv. Kanoten skulle kunna skyddas och där arbetet utgick från planprocessen för området. 

Även om informant 2 menar att kommunen ofta försöker utforma skydd som täcker så 

många områden som möjligt efterlyser hen samtidigt ett mer övergripande perspektiv på 

klimatanpassning och översvämningsskydd. Glaas (2013) menar att bristen på kunskap 

inom lokal och nationell nivå är en av orsakerna till den bristfälliga hanteringen av 

problemet. Utifrån empiriinsamlingen för denna studie är dock bedömningen att kunskapen 

kring riskerna är mer än tillfredställande vilket innebär att bristen på övergripande 

perspektiv mer är en fråga om hur den kommunala planeringen angriper frågan. Istället kan 

Tepecik Dis, Dymén & Lange (2011) anses ligga närmare problematiken i sitt resonemang 

där slutsatsen pekar på att klimatanpassningsfrågan många gånger hanteras i isolerade 

sektorer, snarare än tvärsektoriellt, som problematikens natur kräver. Även Storbjörk & 

Hjerpe (2014) observerar i sin forskning bristen på övergripande strategier vilket leder till 

ett isolerat tillvägagångssätt och fall-till-fall planering. Samtidigt, om översvämningsskydd 

skulle installeras genom ett kommunalt projekt försvinner delvis möjligheten att involvera 

exploatörer i kostnaden som vi i resultatet identifierade som en stor möjlighet för den 

kommunala planeringen att få till översvämningsskydd vid Waterfront Housing-projekt. 

Trots ekonomiska fördelar med att planera för översvämningsskydd i samband med 

detaljplanering och ny exploatering, är en mer övergripande strategi som kan identifiera 
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större åtgärder att se som ett mer effektivt klimatanpassningsarbete. Kv. Kanoten är ett bra 

exempel på detta när man lyckats utforma en lösning som omfattar flera områden. 

Hur kan då den kommunala planeringens hantering av översvämningsproblematiken tolkas 

som helhet? Om vi tittar på teorier och det första spåret på hur en ekologisk hållbar utveckling 

kan eftersträvas, beskrivs detta genom politisk styrning och initiativ från offentlig sektor för 

att motverka marknadens många gånger bristande hänsyn till ekologisk hållbarhet (Wärneryd, 

Hallin och Hultman 2002). Karlstad kommuns översvämningsprogram kan ses som ett 

resultat av en politisk medvetenhet och handlingskraft kring hotet och att kartlägga risker för 

att kunna tillämpa lämpliga åtgärder och fungera som ett stöd för kommunal planering. I 

uppsatsen har beslutet att exploatera Kv. Kanoten betraktats som till fördel för ekonomiska 

tillväxtperspektiv på bekostnad av klimatanpassning. Men samtidigt motiveras projektet som 

en del av stadens expansion som skapar ett ekologiskt hållbart resande i och med närheten till 

stadskärnan, något som andra potentiella områden inte kan mäta sig med. Om 

klimatanpassning är att se som en del av en ekologisk hållbar utveckling, och exploatering av 

Kv. Kanoten strider mot detta, finns det alltså motsättningar även inom det ekologiskt hållbara 

perspektivet. Utveckling av stadsdelen möjliggör korta avstånd tillstadskärnan och goda 

förutsättningar för kollektivtrafiken och GC-nät, men samtidigt ett hot mot hållbarheten i form 

av översvämningsrisk. Resultatet visar med andra ord att den politiska styrningen för att få till 

en ekologisk hållbar utveckling inte är helt konfliktfri, att oavsett om området exploateras 

eller inte finns det positiva och negativa aspekter kopplat till ekologisk hållbar utveckling. 

Detta är relevant för att förstå de övergripande resonemang som ligger till grund för områdets 

exploatering och utformning. Eftersom uppsatsen mer är inriktad på hur den kommunala 

planeringen hanterar översvämningsrisken i praktiken samt att resultatet visar på flera 

tekniska lösningar som syftar till att förhindra, reducera och förbereda sig för översvämning, 

kan Wärneryd, Hallin och Hultmans (2002) redogörelse för ekologisk modernisering också 

tillämpas. 

Uppdelningen förhindrande, reducerande och beredskap i resultatet syftade till att ge en 

övergripande bild av karaktären på lösningarna som tillämpas. Dock skiljer de sig inte ifrån 

varandra om vi ser till perspektivet ekologisk modernisering för att uppnå ekologisk 

hållbarhet som Wärneryd, Hallin och Hultman (2002) beskriver. Att området kan 

översvämningsskyddas är till stor del på grund av de tekniska lösningar som idag finns 

tillgängliga. Sluss, pumpar med kapacitet för 600 l/s samt mekanismer för skydd mot 

bakvattenströmning är bara några exempel på hur tekniska lösningar utgör en viktig del av 
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översvämningsskyddet. Här framstår Wärneryd, Hallin och Hultmans (2002) redogörelse 

kring ekologisk modernisering som relevant för att övergripande förklara den kommunala 

planeringens hantering av översvämningsproblematiken och klimatanpassningen i området. 

Teknikens utveckling förväntas hantera problem och hinder för en ekologisk hållbar 

utveckling vilket legitimerar inslagna spår mot ett icke hållbart agerande eftersom lösningar 

kommer att skapas bara hotet och behovet blir tillräckligt stort. Istället för att dra sig undan 

från området och undvika exploatering förlitar sig planeringen istället helt på olika tekniska 

incitament för att göra det hållbart att bo på platsen. Det ska dock poängteras att ekonomiska 

perspektiv i form av exploatering av bostäder utnyttjande av vattennära lägen är vad som i 

huvudsak motiverar en utveckling av området. Inställningen från den kommunala 

planeringens sida är inte fullt så naiv som teorier kring ekologisk modernisering kan få det att 

framstå som men det faktum att området exploateras trots tydlig hotbild vittnar om en tilltro 

till att teknikens förmåga att skapa en ekologisk hållbar utveckling. 

Här landar vi i vad som beskrivs i problemformuleringen i uppsatsens inledande kapitel, ett 

waterfront housing-projekt som hotas av översvämningsrisk men som drivs på av ekonomiska 

motiv, främst i form av bostäder i attraktiva lägen. Perspektiv för den kommunala 

planeringen, exploatörer, politisk styrning, klimatanpassning, samt ekologiska hållbarhet 

finner gemensam mark genom en exploatering av området under skydd av tekniska incitament 

som ska förhindra en eventuell översvämning, något som visat sig avspegla tidigare teorier 

kring ekologisk modernisering. Attraktiviteten i området och kommunens behov av att 

platsmarknadsföra Karlstad är vad som ligger till grund för Kv. Kanotens exploatering med 

tillhörande översvämningsskydd, som i sin tur möjliggörs till stor del genom kunskap kring 

risken och konsekvenser samt exploatörens ekonomiska muskler.  



37 
 

6 Slutsats  
Här presenteras uppsatsens slutsatser som ämnar att besvara syfte och frågeställningar. 

Dessutom presenteras tankar kring fortsatt forskning inom området som väckts under 

arbetets gång. 

Det ekonomiska tillväxtperspektivets dominans på bekostnad av ekologisk hållbarhet och 

klimatanpassning som Granberg, Nyberg och Modh (2016) belyser har varit utgångspunkt 

för uppsatsen. Även om uppsatsen inte har som syfte att bekräfta det perspektivet (då 

mycket av den tidigare forskningen pekar på samma sak) har resultatet ändå kommit att 

bekräfta den bilden. I tidigare forskning saknas dock vilka konsekvenser detta får för den 

kommunala planeringen vilket uppsatsen haft som syfte att belysa genom en fallstudie. 

Utifrån det har Kv. Kanoten i Karlstad studerats i syfte att klargöra hur den kommunala 

planeringen hanterar översvämningsrisken i praktiken, samt vilka möjligheter den 

kommunala planeringen har att lyfta in klimatanpassning vid Waterfront housing- projekt. 

Utifrån uppsatsens frågeställningar om den kommunala planeringens klimatanpassning och 

påverkansmöjligheter i praktiken visar resultatet att detta sker genom åtgärder i form av att 

förhindra, reducera och vara beredda. Dessa praktiska lösningar vittnar om en stor tilltro 

från den kommunala planeringens sida till den tekniska utvecklingens förmåga att skydda 

området. Lösningarnas karaktär är en följd av strävan efter att möjliggöra exploatering i 

vattennära och attraktiva lägen vilket visar på det ekonomiska perspektivets förtur på 

bekostnad av klimatanpassning. 

För möjligheter att införa klimatanpassning vid waterfront housing-projekt som efterfrågas 

i den andra frågeställningen, visar denna fallstudie på stora påverkansmöjligheter från den 

kommunala planeringens sida. Främst då det funnits en stor kunskap kring följderna av ett 

förändrat klimat och vad det får för konsekvenser och möjliga scenarier på lokal nivå. 

Dessutom är det tydligt att eventuella markägare som vill exploatera området (som ofta är 

fallet vid waterfront housing-projekt) ökat de ekonomiska möjligheterna att få till ett 

översvämningsskydd då exploatören får ta en del av kostnaden genom ett så kallat 

exploateringsavtal. Samtidigt skapar resultat av olika översvämningsstudier relativt skarpa 

riktlinjer som kommunen upplever som onödigt stränga och som skulle kunna reduceras. 

De kan med andra ord påverka utformningen för klimatanpassningen i stor utsträckning 

men upplever mycket begränsade möjligheter att påverka omfattningen och nivåer för 

översvämningsskyddet. Ytterligare en intressant påverkansmöjlighet som framgår i 

resultatet, och som många gånger saknas i planeringen, är det mer övergripande 
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perspektivet som hade kunnat identifiera betydligt mer effektiva lösningar som omfattar 

större områden istället för att varje gång hantera frågan i en detaljplaneprocess. 

Översvämningsskyddet med sluss som ska förhindra en översvämning i Inre Hamn har 

visat sig vara ett bra exempel på en övergripande lösning som skyddar flera områden, men 

ett mer övergripande perspektiv skulle kunna finna fler sådana lösningar för andra områden 

i staden. 

6.1 Framtida forskning 
Under uppsatsens gång vid dokumentstudier och intervjuer har byggentreprenörens roll i 

klimatanpassning framstått som viktig men samtidigt relativt anonym inom tidigare forskning. 

För vidare studier på området framstår det som relevant att utforska relationen mellan 

kommunen och byggentreprenören som tillsammans ligger till grund för stadens utformning i 

många avseenden och som får konsekvenser för hur klimatanpassningen tar sig uttryck i den 

fysiska planeringen. 

Slutligen har resultat och analys i uppsatsen väckt frågan hur rättvist och demokratiskt det är 

att kvantitet och kvalitet på översvämningsskydd många gånger styrs av huruvida det finns 

exploatörer med i bilden eller inte. Vid exploatering av vattennära, och attraktiva områden 

finns markägare och entreprenörer som är mer än motiverade att betala eventuella 

översvämningsskydd för området. Waterfront housing-projekt har därför stora möjligheter att 

med hjälp av exploatörernas ekonomiska muskler få till ett översvämningsskydd av hög 

kvalitet med rätt kunskap och olika tekniska lösningar. Det väcker dock frågan hur övriga 

områden med lägre attraktivitet, och därmed avsaknad av exploatörer, ska kunna hantera 

problematiken på ett likvärdigt sätt. Waterfront housing får ytterligare demokratiska problem 

för staden i stort utöver den sociala homogenitet som nämns i tidigare forskning kring 

platsmarknadsföring. Det är inte att se som en kritik mot kommunen, exploatörer eller andra 

aktörer utan snarare ett övergripande demokratiskt problem som staden och samhället dras 

med och som är ett resultat av jakten på attraktivitet, konkurrens och tillväxt, vilket skapar ett 

klimat som även den offentliga sektorn tvingas spela efter. 
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Bilagor 
Intervjuguide 

• Hur upplevde du processen kring att ta fram planen för Kv. Kanoten från start till mål? 

Var det komplicerat eller problemfyllt? 

• Uppstod det några problem eller motsättningar kopplat till översvämningsrisken för 

Kv. Kanoten?  

• Upplever du att länsstyrelsen satt stop för delar av innehållet från början eller har den 

kommunala planeringen lyckats få igenom mycket av sin ursprungliga plan? 

Generellt, upplever du att den kommunala planeringen har möjlighet att implementera 

klimatanpassning på ett bra sätt eller är det snarare ett hinder för den kommunala 

planeringen som kommer från länsstyrelsens sida? 

• De två förslag som presenteras i översvämningsutredningen för området, fanns det 

olika åsikter kring vilket förslag som var bäst eller var de flesta överens?  

• Var det någon del av det ursprungliga förslaget som fick strykas på grund av 

översvämningsrisken? Vad? Varför? 

• Upplever du platsmarknadsföring (eventuellt förklara innebörden) som en direkt 

nödvändighet för kommunen att bedriva genom olika projekt, exempelvis Kv. 

Kanoten? 

• På vilket sätt upplever du att Karlstad Kommuns Översvämningsprogram är ett stöd i 

planprocessen för exempelvis Kv. Kanoten? Generellt? Finns det något perspektiv 

som du känner saknas i översvämningsprogrammet? 

• Hur mycket upplever du att kommunen rent ekonomiskt kan lägga på åtgärder kopplat 

till klimatanpassning rent generellt? Prioriteras det högt eller lågt? Varför? Om det 

finns gränser, vad upplever du påverkar dem? 

• Upplever du att kommunen lägger tillräckligt mycket resurser på klimatanpassning för 

att långsiktigt säkerställa en hållbar utveckling? För Kv. Kanoten? Generellt? Vilka 

hinder upplever du? Vilka möjligheter upplever du att kommunen har i 

klimatanpassningsarbetet? 

• Jag läste i handlingarna för detaljplanen att Kv. Kanoten inte får bebyggas innan 

översvämningsskydd är på plats, stämmer det? Om nej, hur fungerar det då? Om ja, är 

dessa skydd på plats? Hur långt har ni kommit i processen att förverkliga detaljplanen 

och gestaltningsprogram? 

• Så här i efterhand, även om planen fortfarande är relativt färsk, är det något kopplat till 

översvämningsrisken som ni behövt ta hänsyn till rent praktiskt som dykt upp efter att 

planen vunnit laga kraft? Om ja, vad? Varför?  

 

 

 


