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SAMMANFATTNING
Klimatanpassning och tillväxt är två intresseområden som kan konkurrera med varandra när
vattennära områden ska bebyggas. Vattennära boende bidrar till stadens attraktivitet för att
locka fler invånare och skapa tillväxt. Samtidigt är dessa områden utsatta för
översvämningsrisk. Anpassning behöver därför ske för ökad säkerhet, eller byggande helt
avstås från. Ett komplext problem som skapats genom globala påtryckningar att tillväxt ska
strävas efter. Problematiken illustreras genom att använda Karlstad kommun som undersökt
fall.
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur strategier för samhällsplanering och
klimatanpassning utformats lokalt i en tillväxtkommun med översvämningsrisk.
Studien genomfördes via kvalitativ innehållsanalys samt användande av ramverk för
miljörättvisa. Textanalys genomfördes av kommunala styrdokument för samhällsplanering och
klimatanpassning.
Utifrån analys av resonemang i styrdokumenten kan konstateras att skapandet av en attraktiv
stad för att uppnå tillväxt väger tyngre än anpassning. Ur rättviseperspektiv tas inte hänsyn till
individers sårbarhet och förutsättningar, då lockandet av önskvärda samhällsgrupper istället
prioriteras. Vattennära bostadsbebyggelse är en marknadsföringsmässig tillgång, även om
översvämningsrisk finns.
Resultatet från undersökningen kan användas för att förstå komplexiteten mellan att prioritera
och skydda det samhälle som finns idag, samt skapa ett samhälle där tillväxten är god och
anpassning inte konkurrerar med attraktivitet.
Nyckelord
Fysisk planering på lokal nivå
Klimatanpassning
Globalisering
Tillväxt
Översvämning
Miljörättvisa

ABSTRACT
Adaptation to climate change population growth are two conflicts of interest when areas close
to water are to be used for building. Waterfront properties might cohere to the general layout
and attractiveness of the city, which in turn attracts more residents and promotes growth. At the
same time, these areas are left exposed to floods. Adaptation needs to be done to increase safety,
otherwise should construction be completely abandoned. A complex problem that is created by
global movements that dictate that population growth is to be pursued. The problem is
illustrated by using the Karlstad municipality as an investigative case.
The aim of the exam is to investigate how local planning and climate adaptation strategies were
designed for a municipality with increased population growth that is the under risk of floods.
The study is conducted through qualitative content analysis and environmental justice
framework. Text analysis is made from community planning and climate adaptation
management documents.
Based on the analysis of reasoning in community planning and climate change management
documents, it can be established that the creation of an attractive city in order to achieve growth
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outweighs the adaptation to climate change. A fairness perspective does not consider the
vulnerability and conditions of individuals when priority is given to attracting desirable social
groups. Waterfront housing development is a marketing asset, even if flood risk exists.
The results of the survey can be used to understand the complexity between prioritizing and
protecting the society today, as well as creating a society where growth is good and adaptation
does not compete with attractiveness.
Key words
Physical planning at the local level
Climate adaptation
Globalization
Growth
Flood
Environmental justice
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1 INLEDNING
1.1 BAKGRUND
Rådande klimatkris är en ekologisk utmaning, ingen annan fråga har sådan global räckvidd.
Människans överlevnad är hotad av denna kris som vi själva är ansvariga för genom de val vi
gör i vår vardag, vad vi äter, vilka transporter vi använder och vad vi väljer att konsumera.
Klimatet förändras efter det som görs mot naturen, förändringarna som orsakats resulterar sedan
i påverkan på samma natur. Katastrofhändelser orsakade av klimatförändringar kommer inte
ske i en avlägsen framtid, de inträffar redan idag (Shiva 2015).
Dagens konstaterade klimatförändring är orsakad av både naturliga och antropogena orsaker
(SOU 2007; IPCC 2014). Dessa processer förändrar Jordens energi och sammansättning vilket
resulterar i bland annat global uppvärmning och extremväder (IPCC 2014). En naturlig orsak
till växthuseffekten är när gaser såsom vattenånga och koldioxid stannar i atmosfären, vilket
påverkar strålningen genom att bland annat få värme att stanna kvar. Utan en naturlig
växthuseffekt skulle jorden idag ha en medeltemperatur på -30℃. (Bogren, Gustavsson et al.
2014). Åren 1906–2005 har den globala medeltemperaturen ökat med i snitt 0,74℃. Sett till
historiska växlingar i jordens temperatur har stora svängningar skett, men den uppvärmning
som skett de senaste 50 åren avviker från tidigare variationer, och sedan 1980-talet har en tydlig
uppvärmning skett (SOU 2007). De senaste 1 400 åren har de senaste tre decennierna varit den
varmaste perioden (IPCC 2013).
De antropogena orsakerna till förändringen är långt mindre än den naturliga, men bara 1%
skillnad i atmosfärens energiinnehåll resulterar i en skillnad mellan en varm och en kall
sommarmånad (Bogren, Gustavsson et al. 2014). Människans påverkan till klimatförändringen
är konstaterad och den främsta orsaken är utsläppen av växthusgaser (IPCC 2013, IPCC 2014).
Som ett resultat av ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt sedan förindustriell tid, har
utsläppen ökat allt mer. År 2000–2010 var utsläppen de högsta någonsin och den koncentration
av gaser som nu finns i atmosfären är den högsta på 800 000 år (IPCC, 2014). Ett annat exempel
är utsläpp av freoner som skadat ozonskiktet och tunnat ut ett område större än Europa över
Antarktis. Ozonskiktet skyddar jorden från skadlig strålning samt hindrar viss instrålning från
solen. När det skadats strålar mer in mot jorden och är en bidragande faktor till
temperaturökningen (Bogren, Gustavsson et al. 2014).
Klimatförändringarna har spridda påverkningar på människor och naturliga system (IPCC
2014). En likvärdig förändring över jorden sker inte och skillnader kommer att märkas på
exempelvis regional nivå (Bogren, Gustavsson et al. 2014). Generellt kan sägas att den varmare
temperaturen på jorden kommer innebära att varma områden blir varmare och fuktiga områden
blir fuktigare (2011:22 2011). Ett exempel på vad förändringarna orsakar är en stigande
havsnivå som konstaterats sedan 1950-talet (Bogren, Gustavsson et al. 2014; IPCC 2014).
Världshaven steg med knappt åtta centimeter år 1961–2003, perioden 1993–2003 var
stigningshastigheten dubbelt så snabb som de senaste 40 åren. Stigningen orsakas främst av att
vattnet expanderar till följd av uppvärmning, men även av avsmältande glaciärer (IPCC 2014).
Utöver att hav och atmosfär blir varmare minskar även mängden snö och is (IPCC 2014).
Nederbördsmängden kommer också att variera kraftigt och orsaka både översvämningar och
extremt låga flöden vid torka (2011:22 2011). Nederbördsmönstret förändras med bland annat
ökade skyfall, i såväl förekomst som intensitet (IPCC 2013; Bogren, Gustavsson et al. 2014).
Ökningen av så kallade extremhändelser har redan skett och allt fler fall av översvämning, torka
och tropiska stormar inträffar. Över centrala Indien har riktigt kraftiga regn (nederbörd om
minst 15 centimeter per dag), mer än fördubblats åren 1951–2000. Stormar inom kategori fyra
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och fem har globalt ökat med 50 % år 1990–2004 jämfört med 1975–1989. Värmeböljan år
2003 orsakade 50 000 dödsfall i Europa (Shiva 2015).
Förutom de förändringar som redan märks av har prognoser visat att detta kommer fortsätta i
framtiden, även om utsläppen stabiliseras. Förändringarna är inte jämnt spridda över jordklotet,
utan regionala skillnader är att vänta. Bland annat väntas det bli betydlig varmare kring Arktis
och landområden på norra halvklotet. Havsisen på Arktis kan redan detta århundrade bli helt
avsmält sommartid. Sannolikt kommer kraftiga regn, värmeböljor och snöfattiga vintrar bli mer
vanligt i varmare klimat. Södra halvklotets havsområden och centrala delar av norra Atlanten
väntas få en uppvärmning mindre än globalt medelvärde. Stigningen av havsytan kommer
fortsätta under flera hundra år, en stigning som inte är jämnt fördelad över världshaven. Jämfört
med globalt genomsnitt förväntas Östersjön och Nordsjön stiga med 10–20 centimeter (SOU
2007).
Ordet översvämning är ett samlingsbegrepp som syftar till olika orsaker till att områden ställs
under vatten (2011:22 2011). Definitionen är att vatten täcker ytor utanför normal gräns för
vattendrag, sjö eller hav (MSB 2011). Även hårda ytor såsom asfalt och sten kan orsaka
översvämning när vattnet inte kan sjunka ner (SOU 2007). Negativ översvämning inträffar när
oönskade områden ställs under vatten och orsakar skador på egendom eller drabbar hälsa och
säkerhet negativt. Underdimensionerade VA-system som inte kan hantera stora mängder
svämmar över vid låga punkter som källare. Avloppsvatten som trycks upp genom handfat och
toaletter skapar stor sanitär olägenhet. Trots detta är dock översvämningar en naturlig
hydrologisk händelse som många ekosystem är beroende av och/eller anpassade till (2011:22
2011). Inträffar översvämning ofta är uppfattningen att vattennivåerna varierar naturligt. Om
ett område mer sällan drabbas, med stora skador som resultat, är uppfattningen däremot att det
är en extremhändelse eller naturolycka (MSB 2011).
Beroende på omfattning och typ av översvämning kan konsekvenserna bli betydande för
människor, infrastruktur, byggnader, jordbruk med mera (MSB 2011). Det kan även orsaka
skador och dödsfall. Men även om inte översvämningen är så pass extrem kan den orsaka stora
sociala och psykosociala påfrestningar på ett samhälle i form av otrygghet och att människor
tvingas lämna sina hem och förlorar sina ägodelar. Genom samhällsplanering kan flera av de
negativa konsekvenserna förknippade med översvämning förhindras (2011:22 2011).
Översvämningsproblematiken och påverkan på samhällsplaneringen kan exemplifieras genom
att se till en stad med denna utmaning. Karlstad, beläget vid Vänerns strand och Klarälvens
delta, är en stad där översvämningar inträffat historiskt och även är att vänta i framtiden. Staden
vill växa och vara attraktiv för både inflyttade medborgare och näringsverksamheter. Ett sätt att
locka dem är med attraktiva livsmiljöer. Detta resulterar i en utmaning då attraktiviteten hämtas
fån vattennära boende, men utan att översvämningsrisken förvärras. Problematiken är relevant
och aktuell då klimatförändringarnas effekter redan idag märks av och det arbete som behöver
ske för att anpassa samhällen och öka dess resiliens måste påbörjas. Samtidigt finns en
konkurrens mellan samhällen om att skapa tillväxt för att säkra kommunens ekonomi och
välfärd. Resultatet från undersökningen kan användas för att förstå komplexiteten mellan att
prioritera och skydda det samhälle som idag finns, samt skapa ett samhälle där tillväxten är god
och anpassning inte konkurrerar med attraktivitet.
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1.2 SYFTE
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur strategier för samhällsplanering och
klimatanpassning utformats lokalt i en tillväxtkommun med översvämningsrisk.

1.3 FORSKNINGSFRÅGA
Vilka hinder och möjligheter för att möta klimatkrisen och översvämningsrisk kan identifieras
i styrnings- och utvecklingsprinciper?
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2 METOD
2.1 LITTERATURINSAMLING
Informationssökning för att hitta vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker har gjorts via olika
databaser och hemsidor. Bland annat har material från Karlstads kommun, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Värmlands
länsstyrelse använts. Den så kallade snöbollsmetoden har varit användbar för att via relevant
material hitta mer underlag inom samma kategori.

2.2 DATAINSAMLING OCH ANALYS
Kvalitativ forskningsmetod används för att besvara frågor som hur och varför, eller täcka in
sammanhang och omständigheter, alltså sociala och institutionella villkor, något som kan
påverka mänskliga beslut. En kvalitativ forskning vill förklara olika typer av händelser.
Tillvägagångssättet är att, från en mängd källor, samla in, bearbeta och presentera data.
Tolkningar av material kan ske på många olika sätt, liksom val av tillvägagångssätt (Yin 2013).
Som grund till denna studie valdes de aktuella styrdokument Karlstad kommun använder vid
planering av samhällsutveckling, fysisk planering och klimatanpassning. Dokumenten
hämtades från Karlstad kommuns hemsida. Undersökta dokument är livskvalitet Karlstad
100 000 (2008), översvämningsprogrammet (2010), yttrande av översiktsplan (2011),
översiktsplan 2012 (2012a), strategisk plan (2012b), miljö- och klimatstrategi (2013a),
tillväxtstrategi (2013b) och folkhälsostrategi (2014).
Datainsamling och analys sker samtidigt vid en kvalitativ studie. Genom att ta del av materialet
skapas en överblick och teman kan urskiljas. Ett sätt att bearbeta underlaget är via
kategorisering. Val av metod är beroende av den som undersöker och vad som föredras. Dock
måste försiktighet iakttas så att inte olika material bearbetas eller ses på annorlunda (Baxter &
Jack 2008). Textanalys har genomförts av kommunens material. Analysen genomfördes via
kvalitativ innehållsanalys med kodning och kategorisering, där materialet sätts in i en tabell för
att ge en översyn. Tabell som användes hämtades från Granskär och Höglund-Nielsen (2012:
194). Större textmängder har brutits ner i mindre meningar och kodas sedan för att på så sätt
hitta kategorier att dela in materialet i. Målet är att identifiera likheter och skillnader (Bryman
2011; Granskär & Höglund-Nielsen 2012) samt hitta bakomliggande teman (Bryman 2011).
Det material som har plockats in i tabellerna är information om översvämningsrisk, anpassning,
planläggning av bostadsbebyggelse och attraktivitet. Andra samhällsviktiga verksamheter eller
inrättningar har inte behandlats. I och med att samma dokument behandlar konkurrerande
frågeställningar är det relevant att ställa intresseområdena emot varandra och analysera
resonemanget. Därmed kan motsägelser, prioriteringar och värderingar hittas. Efter att den
första kvalitativa innehållsanalysen genomförts framkom tre återkommande teman som
representerade området, fysisk planering, tillväxt och attraktivitet.
Efter att dokumenten brutits ner i kvalitativ innehållsanalys användes ramverket för
miljörättvisa för analys av materialet utifrån undersökningens syfte. De tre teman som tidigare
framkommit användes nu som utgångspunkt. Materialet bearbetades via ramverket genom att
använda byggstenarna bevis (hur det är), process (varför det är som det är) och rättvisa (hur det
borde vara) på ena axeln. På den andra axeln sätts exponering, sårbarhet och ansvar. På så sätt
kan resonemang och relationsmönster identifieras och samtidigt en förståelse för de många
variationerna och komplexiteten fås. Genom att sammanställa informationen på detta sätt kan
också relationen till risk och olika förutsättningar att uppleva och bemöta sårbarheter diskuteras
(Walker 2011: 106). Detta arbetssätt innebär att analysen tas ytterligare ett steg mot att hitta
6

prioriteringar, mönster och argumentation i dokumentens framställning om beslut inom fysisk
planering och översvämningshantering.
2.2.1 Fallstudie
Ett kännemärke för en fallstudie är att flera informationskällor används, till exempel olika typer
av dokumentation. Varje informationskälla är en del av helheten som undersöks —en pusselbit
som bidrar till förståelse för undersökt fråga. I och med en utökad förståelse för området ges
undersökningen större trovärdighet. Att genomföra fallstudie ger möjlighet att besvara frågor
som hur och varför, samtidigt som förståelse för olika typer av påverkan inom situationer kan
ges. Att presentera en fallstudie innefattar svårigheter då det inte finns ett givet sätt att göra det
på, inget rätt eller fel. Faran är att intressant information gör det lätt att hamna på olika sidospår
istället för det som är relevant. Därför det viktigt att hela tiden gå tillbaka till ursprungssyftet.
Ett sätt att presentera materialet är via teman (Baxter & Jack 2008), ett arbetssätt som här valdes.
Här undersöks hur översvämningshantering beaktas vid samhällsutveckling när ett
konkurrerande intresse existerar. I detta fall är det attraktiva, men översvämningshotade,
bebyggelseområden. Dessutom undersöks varför denna konkurrens finns mellan två olika, men
viktiga intressefrågor. Om önskan om tillväxt har betydelse för frågornas prioritering, och att
de krockar med varandra, finns ett moraliskt ställningstagande som måste ske av beslutsfattare.
Ett avgörande om vad som är viktigast, säkra boenden eller attraktivitet, måste göras.
Det finns olika typer av fallstudier. Här har en förklarande valts då en sådan fallstudie
undersöker antagna orsakssamband. Den undersöker genomförande av program eller åtgärd
med dess effekter. Metoden används när utfallet i en situation inte har en självklar utgång, eller
flera möjliga utfall (Baxter & Jack 2008). Vid analys av gällande dokument för
samhällsutveckling har just orsakssamband mellan översvämningsrisk och attraktivitet
undersökts. Dels om samband finns, men också vilka utfall som är möjliga. Olika utfall kan ges
utifrån om det är medborgarens eller beslutsfattarens perspektiv. Vad utfallen beror på
undersöks också.
Fenomenet översvämning är ett globalt problem som studeras geografiskt lokalt (Granberg
2016). Översvämningsfenomenet och hur det prioriteras i fysisk planering jämfört med stadens
attraktivitet studeras genom att använda Karlstad kommun som undersökt fall. Därmed kan
dilemmat tillväxt, attraktivitet och översvämning nås på djupet. Problematiken är inte unik, utan
något som existerar runtom i världen och dessutom blir mer vanligt. Avgränsningen ska därför
inte ses som att resultatet endast gäller Karlstad kommun, utan det som undersöks är
översvämningsproblematiken som globalt fenomen.
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3 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI
3.1 RISK, RISKHANTERING OCH RISKSAMHÄLLE
Risk är en grov uppskattning av sannolikheten att någonting negativt ska inträffa. Den kan även
uppskattas som sannolikhet x konsekvens (Cox & Pezzullo 2016: 152). Risker innebär
förståelse för att vissa objekt inte kan skyddas helt. Att hantera en specifik risk kan medföra att
andra risker eller sårbarheter skapas (Granberg et al. 2016). Omfattningen påverkas av flera
faktorer, såsom klimatets och samhällets förändringar (Wamsler & Brink 2014).
Utvecklingen som skett i det moderna samhället har inte bara skapat tekniska och användbara
lösningar, utan även i lika eller större mängd producerat nya risker. Dagens risksamhälle är inte
bara skapat av naturkatastrofer och industriella katastrofer som tsunamis och eldsvådor, utan
moderniseringen i sig har skapat nya former av oåterkalleliga risker. Detta är omfattande
katastrofer som hotar mänskligheten. En av dessa är klimatförändringen (Cox & Pezzullo 2016:
150f). I ett risksamhälle kan snabba förändringar, tekniska eller naturliga, skapa oavsiktliga
konsekvenser. Mest förödande är så kallade black swan events, händelser som inträffar helt
oväntat och är av enorm omfattning (Cox & Pezzullo 2016: 151). Denna typ av händelse kan
inte på något sätt förutspås i det moderna samhället med statistisk normfördelning. Världens
ökade komplexitet har istället medfört en än mindre förmåga att förutse sådana händelser, vilket
ger dessa black swans en allt större roll (Bohman 2008). Vissa hävdar att klimatförändringarna
ökar risken för denna typ av händelse, som att Grönlands istäcke helt smälter bort (Cox &
Pezzullo 2016: 151).
Riskhantering sker genom att olika typer av risker analyseras, bedöms och hanteras (Granberg
et al. 2016). Att definiera en risk innebär att bästa tillgängliga information används för att
avgöra vad som är en acceptabel risknivå, något som kan variera bland olika representanter
(Cox & Pezzullo 2016: 151). Det finns ett missnöje i samhället att medborgare inte är delaktiga
i beslut som har direkt påverkan på deras liv. Det finns en skillnad i vem som tar risken och
vem som drabbas av detta beslut. Hur individen bedömer en risk beror på flera faktorer som
kulturell riskuppfattning, teknisk riskbedömning och sociala faktorer. Även om en risk värderas
av beslutsfattare och välgrundat beslut tas, innebär inte detta att informationen värderas lika av
de som berörs. Sådant som har avgörande betydelse för hur en risk mottas och värderas är:
- Frivillighet: Är det jag själv eller någon annan som ansvarar för att risken finns i
omgivningen?
- Kontroll: Kan risken förebyggas eller kontrolleras av mig själv?
- Rättvisa: Utsätts vissa människor för större risker än andra?
- Spridning i tid och rum: Är risken begränsad till visst område eller är den utspridd
över en stor mängd människor (Cox & Pezzullo 2016: 156f)?
Utöver ovanstående parametrar har den kulturella utformningen stor påverkan. Här väger
sociala och personliga normer tungt när det gäller uppfattningen. Denna formas av
omständigheterna kring riskens identifiering och presentation, samt vilka sociala värden som
råder i samhället (Cox & Pezzullo 2016: 158).
Enligt vissa förespråkare kan samhällssäkerheten garanteras genom att bland annat utveckla
och underhålla teknik och kunskap hos beslutsfattare (Wisner et al. 2012). Men enligt Wisner
et al. (2012) är förberedelse endast att förmildring av omständigheterna kan göras. Att planera
för katastrof innebär ett antagande att insatser kan ske innan katastrofens inträffande för att
hindra eller förmildra dess konsekvenser (Wisner et al. 2012). Kunskap finns att stora
katastrofer inträffar, och det är heller inte möjligt att helt eliminera dessa för ett samhälle (Olsen
et al. 2007). Saknas kunskap om framtida risker måste ändå agerandet vara som om kunskapen
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finns. Detta eftersom framtida risker hanteras med den kunskap som finns idag (Olofsson &
Öhman 2009). Genom att använda historiska data som ger indikation om riskmönster kan en
hjälp i riskhanteringen om framtida händelser fås (Wisner et al. 2012). När förutsägelse om
framtida risker görs måste urval av framtida förlopp och tidpunkter göras. Detta är en enormt
viktig process som i efterhand kan ångras om en framtida möjlighet förbisetts eller
nedvärderats. Samtidigt bör betänkas att alla lösa teorier inte samtidigt kan hållas öppna
(Hansson 2012).
Den miljö vi lever i är föränderlig och våra handlingar kan medföra kritiska situationer när
samhällets förändringar både skapar nya risker och hur katastrofer inträffar. Därför kan en
konflikt uppstå mellan kunskap från tidigare erfarenheter och nya okända hot, när det finns en
tillförlitlighet att negativa händelser han hanteras (Olsen et al. 2007). Därmed måste det finns
en självkritisk inställning till arbetssätt och en öppen inställning till nya lösningar (Aven 2012).
Forskare och experter som varnar och informerar om klimatförändringar, utrotningshotade
arter, risker och handhavande som kan utgöra olika typer av hot eller medföra negativa
konsekvenser, är av allmänhetens intresse för att skapa medvetande och opinionsbildning (Cox
& Pezzullo 2016: 134ff). Det finns dock i de flesta fall anledning för vetenskaplig osäkerhet i
vissa frågor. I dessa fall kan konflikt uppstå mellan beslutsfattare och forskningsområden såsom
klimatförändringar eller skyddande av känsliga områden. I och med människans påverkan krävs
att beslut tas, även om osäkerhet finns mellan vetenskapliga bevis och bevislig effekt från
mänsklig påverkan. Osäkerheten har medfört en möjlighet till försening i hanteringen av hot
mot miljö eller människors hälsa. Bristande bevis har setts som en anledning att inte välja bort
ämnen för att det eventuellt kan ha en negativ påverkan. Exempel är DDT och PCB som under
lång tid användes i bland annat bensin och insektsmedel. Även om tillgång på vetenskapliga
underlag är god, ifrågasätts ofta bevisen för den moderna industrins påverkan på miljö. Genom
att åberopa att mer undersökning krävs, oavsett om det gäller klimatförändring eller annat,
skapar detta en osäker inställning i allmänhetens uppfattning om frågan samt försenar åtgärder.
Genom att generera tvivel i frågan kan även bristande motivation om åtgärder skapas och
politisk vilja att lösa problemet falna (Cox & Pezzullo 2016: 126ff).

3.2 KLIMATANPASSNING
Klimatanpassning, liksom riskreducering, har som gemensamt syfte att minska förekomst och
påverkan av klimatrelaterade katastrofer och risker. Detta arbete måste inkluderas i alla
statssektorer genom att införa åtgärder till klimatrelaterade utmaningar. För att detta ska bli
hållbart måste förankring ske inom alla sektorer och nivåers befintliga institutionella
mekanismer, strukturer och politik (Wamsler & Brink 2014).
Studie gjord av Moser och Satterthwaite (2008) där klimatanpassning av låg- och
medelinkomstländer undersöktes visade på ett samband mellan införande av
klimatanpassningsåtgärder och social segregering i stadsmiljö. Slutsatsen var att stöd till
samhällen och deras samarbete med lokala myndigheter var avgörande för att klimatanpassning
inte skulle resultera i endast en teknisk lösning. Istället ska anpassningen utgöra ett ramverk
som inkluderar faktorer såsom sårbarhet, men även identifierar lösningar för ökad förbättring,
skydd och återuppbyggnad av lokala hushåll och samhällen (Moser & Satterthwaite 2008).
Från klimatförändringarna finns ingenstans att gömma sig utan alla måste vara delaktiga i att
lösa krisen. Det innebär att anpassningsåtgärder måste implementeras i hela samhället och vara
beaktade vid beslutsfattande i våra liv (Shiva 2015). Shiva (2015) förespråkar autopoietiska
system för bland annat lokal utveckling. Detta är system som genom utveckling själva förnyar
och organiserar sig utan styrning utifrån. De är olika och mångfunktionella, samt
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anpassningsbara till en föränderlig omgivning. Utveckling kan inte definieras av de som
förespråkar styrda system för att uppnå vinning i ekonomi och makt. Det måste komma inifrån
systemet. Exempelvis lokalsamhällen som själva definierar vad de anser vara sin
utvecklingsframgång. Lokala förutsättningar ska gälla och möjlighet att själv välja prioriterad
åtgärd för anpassning till nya risker. Det kan inte ske genom toppstyrning. Att ha detta tankesätt
gör att social och ekologisk rättvisa kan uppnås, men också att begränsning och anpassning av
klimatförändringarna kan ske (Shiva 2015).
Medan fler städer klimatanpassats, har det visat sig att dessa åtgärder måste vara anpassade för
att även marginaliserade grupper ska ha möjlighet till fortsatt tillgång till tjänster, infrastruktur
och försörjningsmöjligheter. På så sätt kan deras välbefinnande upprätthållas och ges möjlighet
till förbättringar snarare än att förvärra deras redan existerande sårbarhet. De orättvisor som
förekommer vid anpassningsåtgärder, skapar och formar den sociala och geografiska
fördelningen av risker, sårbarheter och förmåga till anpassning (Shi et al. 2016).
Insatser som förespråkar anpassningsplanering av städer fokuserar främst på kommunal nivå.
Men att ge ansvaret till lokala myndigheter, utan att stärka finansiell och teknisk kapacitet,
stärker endast skillnaderna mellan olika städers förmåga att anpassa sig. Detta missgynnar de
fattiga och mindre kapabla städerna då de inte kan starta anpassningsarbetet, än mindre
engagera sina missgynnade grupper i denna process. Detta kan undvikas genom att exempelvis
bredda deltagandet vid anpassningsplanering för att inkludera kommunala och civila
samhällsaktörer. Men även att rättvisekriterier integreras i infrastruktursystem och
designprocesser för att påvisa rättvis anpassning där den ska implementeras (Shi et al. 2016).

3.3 SÅRBARHET
Sårbarhet är ett begrepp för att beskriva ett samhälles mottaglighet för effekter av en katastrof.
Vilka förhållanden, omständigheter och egenskaper som råder i området som exponerats för
någon form av katastrof spelar in. Ett mycket sårbart område kan därmed inte stå emot
påverkningarna från en negativ händelse (Wamsler & Brink 2014). Människor i samma
samhälle är inte lika sårbara inför en riskexponering. Den består av social status, kön, ålder,
hälsoproblem eller funktionshinder och fysisk förmåga bland annat. Även om själva risken är
jämnt fördelad, är upplevelsen individuell. Med mer resurser finns fler möjligheter att bemöta
en negativ händelse (Walker 2011: 148ff). Sett till sårbarhet i relation till klimatförändringarna
finns en snedvriden ansvarsfördelning och i vilken omfattning negativa konsekvenser drabbar
olika områden. Till exempel är de som drabbas hårdast av klimatrelaterade risker och
katastrofer inte desamma som orsakat dem. De som lever utanför den globaliserade ekonomin
är också de som får ta konsekvenserna. Största mängden katastrofer som inträffat senaste åren
har skett i utvecklingsländer. Till exempel drabbades år 2001 170 miljoner människor världen
över av katastrofer, 97 % av dem var klimatrelaterade (Shiva 2015).
Bakom sårbarhet ligger mer än själva händelsen. Se figur två för schematisk bild. För att en
katastrof ska uppstå krävs mer än att drabbas av en händelse. Individernas olika förutsättningar
för resistens och resiliens har stor betydelse. Resistens avser förmågan att stå emot
konsekvenserna av en katastrof, medan resiliens avser förmågan att hantera eller anpassa efter
katastrofens följder. Detta hänger ihop med de rättigheter, resurser och material individen kan
säkra genom bland annat sin sociala status och finansieringsmöjlighet (Walker 2011: 135ff).
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Figur 2. Schematisk bild hur risk eller katastrof uppstår i ett samhälle enligt Walker (2011: 136). Tabellen har fritt översatts
från engelska samt bearbetats i mindre omfattning.

3.4 ENVIRONMENTAL JUSTICE
Begreppet environmental justice (härifrån kallat miljörättvisa) växte fram under 1970-talet efter
konflikter mellan lokala miljöorganisationer, negativ särbehandling av befolkningsgrupper och
områden samt beslut tagna av myndigheter. Vad begreppet då dels innebar, var att säkerhet och
kvalitet i bostads- och arbetsområden skulle överensstämma med social och ekonomisk rättvisa.
Det inbegrep även en vision om att beslut i frågor som har påverkan på hälsa och välbefinnande
fattades genom demokratiska värderingar (Cox & Pezzullo 2016: 41ff). Klimaträttvisa är ett
bredare begrepp och en rörelse som avser relationen mellan global uppvärmning och social
orättvisa. Lösningen till klimatkrisen anses vara en ökad demokratisk makt där fler involveras
i beslutsfattande (Cox & Pezzullo 2016: 45f). I ungefär samma vända uppmärksammades
problematiken mellan samhällens orättvisor, överutnyttjande av naturen och miljörelaterade
faror. Det pratades om en hållbar värld (Cox & Pezzullo 2016: 44f). Enligt Brundtlandrapporten
(1987) beskrivs hållbar utveckling som ett sätt att leva idag utan att det förstör behov för
framtida generationer. Konceptet inbegriper begränsningar i användandet av naturresurser och
i vilken mängd växthusgaser sprids i atmosfären. Samtidigt som teknologi och sociala
konstruktioner kan användas för ekonomisk tillväxt. Hållbarhet innebär att grundläggande
behov och resurser för att skapa ett bättre liv ska uppfyllas. Hållbarhet kan inte uppnås som ett
absolut tillstånd av harmoni, utan är en ständig process av utveckling där både framtid och nutid
tillgodoses (Brundtland 1987). Den exakta betydelsen har argumenterats och olika krav har
försökt etablerats. I slutändan är det inte den exakta betydelsen som är det viktigaste, utan det
faktum att hållbar politik baseras på något med grundläggande värderingar som kan användas
vid planerande. Att globala behov för ekosystem och hälsosamma samhällen reflekteras över
(Wheeler 2013: 39).
Både rörelser inom hållbarhet och klimaträttvisa förespråkar att ekonomisk tillväxt inte ska ske
genom koldioxidbaserade satsningar, utan via hållbar energi. Detta ifrågasättande är viktigt i
och med utsläppens påverkan på klimatet och de stora förändringar som redan idag märks över
jorden. Med högre temperaturer kommer mer negativ påverkan på människors hälsa och
välbefinnande. Spridning av sjukdomar ökar och samhällen hotas av översvämningar.
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Klimatförändringarna utgör en påtaglig risk för mänskliga och naturliga system. Rörelsen för
klimaträttvisa uppmanar på både lokal och global nivå till agerande. Människor och
organisationer över hela jorden är sammankopplade via enorma nätverk, stöttade av forskare
(Cox & Pezzullo 2016: 46).
Ingen klar definition finns för miljörättvisa. Det är ett brett begrepp och ramverk som fångar
samhörigheten mellan, och de många skiftningarna som finns i, miljö och sociala skillnader.
Ålder, klasstillhörighet, kön och social status kan avgöra möjligheten att välja och påverka
omgivning eller bemötande (Walker 2011: 1ff). Walker (2011) tydliggör komplexiteten kring
begreppet sårbarhet. När begreppet analyseras i ett miljörättviseperspektiv kan en annan aspekt
hittas. Det är till exempel inte alltid positivt att framställa personer som drabbats av en negativ
händelse som offer. Genom att värdera de drabbade enligt en offerskala kan en gradering av
vem som drabbats hårdast göras. Faran är att sårbarhet, offerstatus och svaghet blir något givet
som inte går att komma tillrätta med. Sett ur miljörättviseperspektiv kan orsaken till ojämn
exponering och sårbarhet istället fastställas och göras något åt (Walker 2011: 141ff).
Klimatförändring, översvämning och luftförorening kan drabba individer olika beroende på
skillnader i samhället. För vissa är miljön relaterat till hälsa och välmående, för andra en källa
till risker. Det kan även vara skillnader i tillgång till nödvändiga resurser eller energi och
konsumtionsskillnader där någras överutnyttjande drabbar andra. Makten att påverka beslut är
inte jämnt fördelad. Skillnaderna i upplevelse och beteende innebär inte nödvändigtvis att
geografisk närhet finns, utan stora avstånd kan existera (Walker 2011: 1ff).
Klimatkrisen är resultatet av en krock mellan universum och Jordens funktion, mänskliga
hållbara samhällen samt, av de som besitter makten, styrd och kontrollerad kapitalökning.
Makten kommer från styrda marknader, genomförd av kontrollerande globala institutioner.
Problemet är konflikten mellan ekonomisk styrning där allt är till salu. Medan den andra sidan
förespråkar ekologiskt tänkande där naturliga funktioner och sociala lagar fördelar tillgångar
rättvist. Lösningen till klimatkrisen är inte maktskifte utan ett paradigmskifte. Där ett holistiskt
synsätt med värdefulla förbindelser råder, ekologiskt synsätt och en inställning att människan
inte definieras av konsumtion utan som en del av naturen och även dess förespråkare (Shiva
2015).
I och med att ingen konkret betydelse finns för begreppet miljörättvisa görs i många fall,
framför allt i studier om sociala rörelser, inramningar. Att inrama är ett försök att kategorisera
och förstå världen genom idéer om hur det fungerar och borde vara. Det dras även en slutsats
att det finns mer än ett svar eller sätt att se på de olika versionerna –inte bara konstatera att
världen existerar. Ibland förklaras orättvisor som ”det är så det normalt är”, även om orsaken
egentligen kan vara diskriminering eller utfallet av marknadsekonomisk styrning. Olikheter
förklaras varför de är som de är och hur de borde vara (Walker 2011: 4, 16).
Det finns flera sätt att beskriva och göra konstateranden av världen runt omkring oss, olika
beståndsdelar kan användas vid analys och utvärdering. Att konstatera vad som utgör rättvisa
eller orättvisa i olika situationer är upp till var och en och något som diskuteras i det dagliga
livet av oss alla (Walker 2011: 5ff). Rättvisa ses av de flesta som allas möjlighet att
överkonsumera resurser och energi. Något som inte är möjligt då planetens resurser inte räcker
till. Rättvisa behöver istället ha en innebörd som är likvärdig lokalt och globalt. Rättvisa måste
grundas via naturens förutsättningar och människors strider. Om samhällen själva upplever att
ett enkelt levnadssätt i närhet med naturen som välmående och fungerande, är första steget att
bemöta detta med respekt och frihet. Lokala ekosystem anpassas efter närliggande
förutsättningar, inte globala påtryckningar. Risker från klimatförändringen kan hanteras istället
för att låta det begränsa oss. Istället sker lokala förändringar där byggnader, samhällsplanering
med mera anpassas (Shiva 2015). Klimaträttvisa definieras oftast genom att utgå från ett objekt,
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något som eftersträvas och som har vissa kriterier specificerade. När ett objekt används som
utgångspunkt kan dess standard och värden användas som måttstock vid jämförelse med
studerat förhållande (Walker 2011: 8).
Globalisering ses som något positivt och en utveckling där lösningar från ett ställe kan
implementeras på ett annat, utan lokala anpassningar. Alla ska göra lika, oavsett om det gäller
val av odlingar eller massanvändning av konstgödsel och bevattning. Samma få grödor odlas
över världen i enorma jordbruk, istället för att låta de lokala omgivningarna avgöra vad som
lämpar sig. Skördar som slår fel resulterat därför i katastrof med svält, ekonomisk kollaps och
individer som inte längre kan försörja sig. Priser över hela världen trissas upp då beroendet är
till några få grödor. Globalisering anses vara en väg att lösa världens matbrist, men skapar
istället en större osäkerhet (Shiva 2015).
Miljörättvisa och dess rörelse argumenterar för att globala insatser måste göras för att den ska
få genomslagskraft. Orsaker och anledningar till att orättvisor existerar är globala, och måste
därför bemötas globalt. Multinationella nätverk mellan olika grupper inom miljörättvisa, till
exempel människo- och miljörättsorganisationer, har hjälpt till att sprida budskapet till fler
länder och fler former av sociala rörelser (Walker 2011: 23f). Klimatförändringen är ett globalt
fenomen i både orsak och resultat. Ekonomisk globalisering drar nytta av handelsavtal och billig
arbetskraft i länder som Kina och Indien dit resurs- och energikrävande företag flyttar.
Fabrikerna släpper ut stora mängder gaser i atmosfären samt tränger undan lokal produktion
och lokala ekonomier. När utsläppen från flyttade fabriker rapporteras om faller bördan tillbaka
att ansvara för utsläppen. Det presenteras även missvisande som en del av landets utveckling.
När företagen flyttar ökar arbetslösheten i hemlandet, men importen från billiga
produktionsländer ökar i rasande fart. Konsumtionen av dessa varor sker i allt större takt.
Resultaten av billig produktion blir att utsläppen från fabrikerna spär på klimatkrisen,
arbetslösheten i i-länderna ökar och importen av billiga varor ökar till samma rika länder (Shiva
2015).
Inte heller riskerna relaterade till förändrat klimat är rättvist fördelade bland Jordens befolkning.
Utvecklingsländer och fattiga människor drabbas hårdast när enklare jobb ersätts med
fossildrivna lösningar. Ett exempel kan hämtas från Indien där globaliseringen lett till en
nationell förändring i människornas inställning till bilägandet. Tidigare var infrastrukturen i
harmoni med miljön och de smala vägarna räckte till rickshaw och andra kollektiva
transportfordon. Bilindustrin är numera anpassad till att producera billiga bilar i mängder till en
den nu efterfrågande befolkningen, med inställningen att egen bil är det rätta. Gatorna blir allt
trängre och de som livnärt sig på miljövänliga transportsätt är nu överflödiga. Utsläppen från
de nya bilarna spär ytterligare på koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. Samma fattiga
människor drabbas igen när än fler översvämningar, torka och skyfall hotar deras hem och
överlevnad (Shiva 2015).
3.4.1 Ramverkets betydelse för att förstå miljörättvisans komplexitet
Genom att skapa ett enkelt ramverk kan de många dimensionerna som uppstår när
beslutsfattare, analytiker och aktivister är involverade och fattar beslut om frågor som berör
miljörättvisa jämföras och organiseras. Det kan även förklara olika perspektiv och kopplingar
för att förstå miljörättvisediskussionen (Walker 2011: 39). Walker (2011) ger förslag på ett
ramverk som här kommer beskrivas och användas i kommande diskussion. Ramverket består
av de tre beståndsdelarna bevis (evidence) och process (process) och rättvisa (justice), se figur
1. Det är tre förklarande begrepp för att identifiera den process som orsakar orättvisa och
ojämlikheter. De är svåra att urskilja och tydligt definiera utan de går in i varandra och
kompletterar betydelsen. Därför måste alla tre begrepp och deras relationer med varandra
beaktas för att ett tydligt uttalande ska kunna göras (Walker 2011: 39).
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Figur 1. Relationen mellan rättvisa, bevis och process i ett ramverk för att analysera miljörättvisans processer. Att det inte är
pilar utritade mellan begreppen beror på att det inte finns ett bestämt flöde mellan dem. Utgångspunkten kan vara att analysera
en orättvisa för att sedan hitta bevis för den. Ett annat sätt är att motvilja finns att acceptera eventuell orättvisa, men genom att
analysera förfarandet kan bevis hittas för antingen bekräftelse eller motbevis (Walker 2011: 40f).

Bevis
Bevis handlar inte om rättvisan i sig, utan om bevis för hur det verkligen är, vad som är orättvis
och hur orättvisan är utbredd och upplevd inom olika samhällsgrupper. Det ger bevis på
verkligheten genom att tydligt definiera orättvisan. Nyckelordet är ”olikhet”. Det är relevant att
här utreda vem som har inflytande att påverka, vem har respekt, vem är bortprioriterad. Bevisen
är däremot inte oproblematiska genom rätt och fel. Inte ens fakta är fullständig och kan inte
visa på alla variationer som är möjliga. Det uppstår ofta diskussioner vid rättvisa om just bevis
och fakta (Walker 2011: 53f).
Det finns inte ett standardiserat sätt att ta fram fakta eller behandla den eller analysera sociala
mönster. Det är ett arbete under ständig utveckling. Det är också upp till var och en att ta del av
fakta och göra egna konstateranden om rättvisa. Därför måste både rättvisa och bevis ses ur ett
brett perspektiv samt vara öppet för olika slags bevis (Walker 2011: 55). Att fastställa vem som
får vad i fråga om fördelar och nackdelar, vem som är sårbar och vem som bär ansvar är ett sätt
att analysera och jämföra. Det anses även som mer pålitligt än att utgå från antaganden. Även
om dataunderlag finns tillgängligt är det sällan det är idealiskt och det kan behöva göras
antaganden där val görs av det som är intressant för tillfället. Detta kan skapa osäkerheter. Att
analysera ett översvämningshot innan det inträffat innebär att utgå från historiska och
uppskattade data. Pålitlighet till fakta måste då finnas eftersom det utgör underlag för analys
(Walker 2011: 56f).
Process
Byggstenen process i ramverket syftar till att förklara orsakerna till miljöorättvisa och
ojämlikhet. Det vill förklara hur mönster skapas och återskapas och får orättvisan att leva
vidare. Varför är det vissa i samhället som ska drabbas negativt av både miljömässig och social
orättvisa, medan andra inte gör det? Mycket av det som uppkommer här visar sig redan vid
analys av byggstenen rättvisa och dess tre begrepp. Men här kan två utgångspunkter användas
för att analysera ovanstående frågeställningar. De går ofta in i varandra och kan användas som
komplement för att bredda diskussionen (Walker 2011: 63ff):
Kontext: Utgångspunkten är en specifik situation där given orättvisas uppkomst analyseras.
Ofta handlar det om att analysera utveckling och beslutsfattande över tid.
Struktur: Utgångspunkten är hur samhället fungerar och hur makt är fördelad och därmed
orsakar ojämn fördelning. Det ses bland annat till struktur av sociala relationer (Walker 2011:
64).
Rättvisa
Kort beskrivet är förklaringen för rättvisedelen en beskrivning av hur det borde vara. Viktigt att
komma ihåg är att det måste finnas förståelse för mängden varianter som uppstår i ett
rättvisekoncept, särskilt genom globaliseringen har utvecklingen resulterat i att
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flerdimensionell förståelse för det normativa resonemanget mellan miljö och sociala skillnader
är nödvändig. Genom att bryta ner rättvisa kan olika processers betydelse urskiljas och
analyseras (Walker 2011: 42, 51f). Beståndsdelarna här är distributiv rättvisa (distributive
justice), förfarande rättvisa (procedural justice) och rättvisa som erkännande (justice as
recognition) (Walker 2011: 42).
Distributiv rättvisa: Frågan att besvara när det gäller distributiv rättvisa är vem som får vad.
Av vissa ses detta som den viktigaste och svåraste frågan inom miljörättvisa, och den mest
fundamentala frågan inom rättvisa över huvud taget. Vår förståelse för vad som orsakar
orättvisa blir mer komplett när andra koncept inom rättvisa också inkluderas. Tre
frågeställningar kan användas till hjälp (Walker 2011: 42):
1. Vem är mottagaren av miljörättvisa? Här måste bestämmas vad som utgör ett rättvist
samhälle eller vem som är av betydelse när miljömässiga fördelar och nackdelar
fördelas. En annan fråga är hur samhället definieras, och gäller det framtida generationer
också? Sett till klimatförändring, anpassning till och begränsning av effekterna, är det
mycket viktigt hur samhället definieras för att rättvisa ska kunna definieras. Om
översvämning används som exempel är det som ska undersökas bland annat om
exponeringen av översvämningsrisken är jämnt fördelad, eller är det en
sannolikhetsfråga att översvämmas? Hur är investeringarna i översvämningsskydd
fördelade (Walker 2011: 42f)?
2. Vad är det som ska distribueras? Vad det är som utsätter någon är avgörande för om
det är rättvist eller ej. Luft kan vara en fördel, men samma luft kan vara förorenad och
alltså en nackdel. Gränsen kan vara svår att dra, det kan också ha betydelse i vilket
sammanhang som gäller. Frågan är alltid relativ (Walker 2011: 43f).
3. Vilken är distribueringsprincipen? Frågan sättet att distribuera rättvisa är
omdebatterad och innehar många argument från både politiskt och etiskt
förhållningssätt. Ett sätt att se på det är att fördelning av negativa konsekvenser sprids
jämnt fördelat, orättvisor försvinner och en standard för rättvisa gäller alla. En
garanterad miniminivå av personlig inkomst och valfria spenderingsmöjligheter ska
även sättas (Walker 2011: 44).
Kriterierna för rättvis distribuering bör reflektera varianterna av betydelser av positivt och
negativt sett till olika sammanhang. Det är inte bara själva fördelningen som kan avgöra rättvisa
eller ej. Sårbarhet, behov och ansvar måste också tas med i beaktandet (Walker 2011: 44ff).
Sårbarheten beror på möjligheten att bemöta en negativ händelse, vilket är orsaken till om
händelsen utvecklas till en katastrof för personen eller ej. Just därför är det viktigt att analysera
olika förutsättningar och sammanhang inom miljörättvisa. Behov kan ha en avgörande
betydelse istället för absolut rättvis fördelning som inte alltid är lösningen. Vissa
bostadsområden kan ha större behov av översvämningsskydd då det saknas resurser att
översvämningssäkra hemmen eller återhämta dem från översvämning. Det är inte så enkelt som
att ansvaret ska läggas på den som orsakar problemet, till exempel genom att förorenaren
betalar. Återigen är det olika sätt att se på kontexten som krånglar till det. Den som orsakar ett
problem kan också själv drabbas av det. Den som kör bil och bidrar till den globala
uppvärmningen, är samma person som är sårbar till följd av ökat översvämningshot (Walker
2011: 46f).
Förfarande rättvisa: Det är inte bara resultatet av rättvisa som är viktigt, utan också hur
resultatet har uppkommit. Ett demokratiskt och inkluderande tillvägagångssätt ses som en
viktig förutsättning för att uppnå distributiv rättvisa. Deltagandet är frivilligt, respekt finns för
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vilket beslut som fattas samt finns god tillgång på information. Det demokratiska
beslutstagandet ska ses som både en förutsättning och ett verktyg för att uppnå distributiv
rättvisa (Walker 2011: 47ff).
Rättvisa som erkännande: Anledningen till ojämlikheter är ofta kulturella och institutionella
processer av avsaknad av respekt, vilket nedvärderar vissa människor och samhällsgrupper.
Orsak kan vara religion, ras eller kön. Begreppet beskriver hur vi bemöter och behandlar
varandra trots olika samhällstillhörighet, ibland nedärvda genom politiska och kulturella
beteenden. Olika beteenden och olikheter kan vara svåra att identifiera och specificera för att
kunna göra ett tydligt uttalande (Walker 2011: 50f).

3.5 HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING OCH GLOBALISERING
Hållbar samhällsplanering skapas genom att ge förutsättningar till en god och hållbar stad där
människan står i fokus. Förutsättningar ska finnas för trygga och trivsamma miljöer. Här är det
viktigt att hantera översvämningsproblematiken. Enklast undviks den genom att inte bygga
inom riskområden, men utvecklingen går åt motsatt håll (SOU 2007; 2011:22 2011).
Klimatförändringar utgör ett allvarligt hot mot en hållbar samhällsutveckling världen över, och
Sverige är inget undantag. Sverige står inför ökat antal katastrofer som samhällen tidigare inte
upplevt och har erfarenhet av (Wamsler & Brink 2014). Globala klimatförändringar och
medföljande risker visar sig på lokal nivå, vilket därmed blir den avgörande platsen för att
genomföra nödvändiga anpassningar för både nutida och framtida händelser, särskilt för
översvämningshotade områden (Granberg et al. 2016).
Miljöfrågor har alltid varit en angelägenhet för samhällen, där utveckling måste ske av
människan för att samhället och uppehällen ska växa i samråd med existerande ekosystem och
geografiskt läge. En svår balans har varit att upprätthålla mellan mänsklig och icke-mänsklig
värld (Wheeler 2013: 25). Den formella samhällsplaneringen som startade för mer än 100 år
sedan har klart medfört blandade resultat. Mycket har gjorts för att förbättra människornas
förutsättningar, men många ohållbara beslut har fattats. Fokus har varit att staden ska växa,
stöttat av globala ekonomiska påtryckningar. Kreativiteten har inte alls visat sig gällande
hållbarhet, utan andra intresseområden har varit viktigare. En förändring måste här till i
planeringen för att hållbara samhällen ska kunna uppstå. Det kräver uppoffringar och
nytänkande, men en chans till meningsfullt arbete för nya generationens samhällsplanerare,
politiker och samhällsaktivister (Wheeler 2013: 1f).
Kritisk statsteori motsäger sig ärvda discipliner av marknadsdrivna och marknadsorienterade
former av statskunskap. Denna teori skiljer sig därmed från den som vanligtvis används och
promotas. Istället förespråkas ideologisk och politisk socialt omtvistade stadsområden. Det som
rekommenderas är hållbara former av urbanisering med mer demokrati och social rättvisa.
Kritiken som framkommer mot samhällens utveckling är i samma omfattning som samhället är
i konflikt med sig själv. Dess utveckling är självmotstridig. Idag kräver de politiska
orienteringarna engagemang i kapitalistisk urbanisering och följder för ekonomiska-,
mänskliga- och miljörelationer (Brenner 2009). Rätten till staden är ett uttryck som avser vem
som ska ha rätt till staden samt vilken typ av stad det ska vara. Grunden är fundamentala
principer av rättvisa och moraliskt ställningstagande där ingen ska uteslutas oavsett social status
eller andra typer av orättvisor. Rätten ska gälla allt inom komplexiteten en stad består av, som
information, transparens i beslutsfattande med mera. Rätten ska även gälla till framtida städer.
Det som ska garanteras är grundläggande materiella behov, för alla, samt det nödvändiga för
att möjliggöra ambition, demokrati, jämställdhet och rättvisa. Människans olikheter ska
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identifieras och bemötas utifrån individen i ett hållbart- och mångfaldssamhälle (Marcuse
2009).
Politiska dagordningar formas av konkurrens i flera avseenden. Särskilt avgörande är önskemål
att öka tillväxten i kommuner och städer. Detta görs genom att öka attraktiviteten och locka till
inflyttning för både företag och privatpersoner. Städerna marknadsför sig genom att försöka
skapa ett lockande varumärke. Centrala och vattennära områden möjliggör skapandet av en
lockande stad (Granberg et al. 2016). Vatten har stark attraktionskraft, därmed förläggs allt fler
bostäder och verksamheter i översvämningskänsliga områden (2011:22 2011). Stadsplanering
i vattennära områden och översvämningsanpassning är två konkurrerande, men samtidigt
samverkande områden. Bostadsområden belägna vid vatten är sårbara mot naturkatastrofer,
som i framtiden kommer innebära ökad exponering till följd av klimatförändringarna. Att
utveckla dessa områden skapar en risk för stora ekonomiska värden och mänsklig välfärd om
inte skyddsåtgärder vidtas. Detta visar på konflikten som finns mellan en stads utveckling att
växa och hållbar utveckling i densamma (Granberg et al. 2016).
För att skapa en hållbar samhällsplanering måste först och främst rådande hållbarhetsproblem
identifieras. Trots att förändringarna sker långsamt är det en pågående katastrof som sker
runtomkring oss. Problemen ses inte som en del av vårt liv utan anses ske ”någon annanstans”.
Därför uppmärksammas inte problematiken av politiker, medborgare och media i den
omfattning som vore önskvärt (Wheeler 2013: 2f). Problemet är dels ekonomiskt orsakat av
hög efterfrågan på produktion och konsumtion, globala företags ökade makt, lokala småskaliga
företag som försvinner (Wheeler 2013: 3). Men även felaktig stadsplanering som utgår från
transport och konsumtion. Bostäder är en utmaning då det i många städer är brist samt att deras
läge och design kan vara olämpliga (Wheeler 2013: 2f). Hur marken används är något som
också behöver betänkas. Att snabbt utöka staden kan ofta ses som en nödvändighet för att
bemöta befolkningsökningen, men ofta härrör den fysiska tillväxten från ineffektiv
markanvändning istället för populationsökning (Wheeler 2013: 5). Planeringen utgår också från
att bilanvändandet är nödvändigt istället för miljövänliga transportsätt. Det är mycket ovanligt
med naturlig dränering av vatten, något som förhindrar översvämning och erosion (Wheeler
2013: 8ff). Lokala och kulturella skillnader försvinner alltmer, liksom parker och strövområden
för att istället göra plats för samma affärskedjor som överallt existerar. Det som saknas är lokal
identitet, alla städer ser likadana ut (Wheeler 2013: 12). Allt detta medför problem att planera
hållbart och gör samhället ostabilt, vilket kan skapa en kris orsakad av bland annat naturliga
orsaker (Wheeler 2013: 13).
Liknande problematik existerar i många delar av världen då globaliseringen sprider samma
teknik och utvecklingsmodeller. Dessbättre är lösningen också densamma för flera problem.
Genom att lära av andra kan snabba och kreativa lösningar komma till (Wheeler 2013: 2).
Hållbar samhällsutveckling står inför en enorm utmaning avseende planering där framtida
aspekter ska förutses, värderas och tas hänsyn till. Allt för att skydda framtida samhälle, social
rättvisa och ekonomisk utveckling. Hänsyn ska även tas till offentlig sektor, privat sektor och
civilsamhället (Wheeler 2013: 13). Svårigheten ligger i att utveckla en hållbar planering där
framtiden förutses samtidigt som stor öppenhet finns för lärande (Wheeler 2013: 16). Lokal
samhällsplanering utgår ofta från ett relativt kort tidsspann. Planeringsdokument gäller oftast
inte mer än 5 till 20 år. Lokala politiker har ofta ett tänk om ett till fyra år, samma som en
mandatperiod. Kostnads- och nyttoanalys för stora infrastrukturprojekt ser i regel inte mer än
20 år framåt i tiden. Ur miljöperspektiv behöver framtidsplaneringen vara mellan 50 och 200
år framåt. För att planera för framtida generationer måste mer bedömning om nutida åtgärders
effekt i framtiden göras (SOU 2007; Wheeler 2013: 42).
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Det är viktigt att notera att det i verkligheten finns ett motstånd att avstå exploatering av
översvämningsbenägna områden på grund av markens höga värde. Utvecklingen av vattennära
områden i stadsmiljö kommer med stor sannolikhet att öka behovet av framtida
anpassningsåtgärder, vilket på sikt kommet skapa en än större börda på kommun och
stadsplanerare. Studier visar att stadsplaneringen i Sverige lägger mindre vikt på
klimatanpassningsåtgärder i områden som har hög politisk och ekonomisk attraktivitet, vilket
uppmuntrar denna fortsatta utveckling (Granberg et al. 2016). Ökad bebyggelse förekommer
vid både reglerade och oreglerade vattendrag. Att bebyggelsen kryper närmare sjöar och
vattendrag är ett problem (SOU 2007).
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4 KLIMATFÖRÄNDRINGAR SVERIGE OCH VÄRMLAND
För Skandinaviens del har årsmedeltemperaturen ökat mer än vad som skett globalt. En
utveckling som förutspås fortsätta. Denna regionala förändring beror på bland annat på det
minskade snötäcke som försämrar markytans förmåga att reflektera värme och strålning. Också
andra omliggande faktorer såsom växelverkan mellan subtropisk högtryckscell och
Islandslågtrycket samt påverkan från omliggande hav (Bogren, Gustavsson et al. 2014).
Medeltemperaturen i Sverige vintertid de senaste 20 åren har varit en dryg grad varmare jämfört
med för hundra år sedan. Ur ett kortare perspektiv har en än större skillnad konstaterats vintertid
med två grader Celsius varmare åren 1991–2005, jämfört med 1961–1990.
Årsmedeltemperaturen samma period har ökat med cirka en grad. Uppvärmningen varierar över
Sveriges avlånga land, vilket märks i regionala skillnader. Som störst är uppvärmningen
vintertid, och framför allt i nordöstra delar. Uppvärmningen i landet väntas bli större än för det
globala genomsnittet (SOU 2007).
För hela Sverige har nederbörden ökat betydligt under 1900-talet, och ökningen efter 1970-talet
är odiskutabel. Jämförelse mellan åren 1991–2005 och 1961–1990 har nederbördsmängderna
ökat över hela året utom hösten, på vissa håll har en ökning skett med 15–20 %. Sveriges klimat
har historisk sett alltid varierat, men temperaturöverskott och nederbördsökning de senaste 15
åren är ovanligt stora sett ur ett 100-årsperspektiv (SOU 2007). Klimatförändringarna kommer
resultera i förhållanden och situationer som samhället tidigare inte upplevt, därför finns ett
brådskande behov att skapa resiliens för att bemöta detta (Wamsler & Brink 2014).
Återkomsttid används ofta som begrepp för att bedöma översvämningsrisk. Det avser
genomsnittlig tid mellan två översvämningar av samma omfattning. För ett 100-årsflöde är
sannolikheten att den ska uppstå en på 100 varje år. Sannolikheten att den ska uppstå en gång
på 100-årsperioden är däremot 63 %. Att detta ska uppstå två gånger samma period är 40 %
(MSB 2011). Sverige är förhållandevis väl förskonat från översvämningar som kan orsaka
allvarliga samhällskonsekvenser sett ur ett nationellt perspektiv, dock inträffar översvämningar
regelbundet även i Sverige, och för närvarande sker detta med en ökad frekvens (MSB 2011).
Översvämningar blir allt vanligare och drabbar ett stort antal människor världen över. Sedan
1980-talet har Sverige drabbats av ett flertal stora översvämningar som orsakat skador på
infrastruktur och störningar i samhällssystem. Under 2000-talet har ett flertal översvämningar
drabbats västra Sverige (2011:22 2011). Förändringen av extrema flöden med återkomsttid 100
år, är det främst västra Svealand och västra Götaland som utmärker sig. Sedan år 2000 har ett
flertal översvämningar inträffat på olika håll i Sverige, främst orsakade av regn (SOU 2007).
Längs med sjöar och vattendrag förekommer relativt frekvent översvämningar i Sverige. Under
senare år har det blivit allt vanligare att orsaken till översvämning är hastiga regn- och
störtskurar (MSB 2011). Lokala skillnader märks över det avlånga landet när det gäller
översvämningar orsakade av stora nederbördsmängder, för norra Sverige inträffar detta
mestadels sommartid och höst, medan södra Sverige kan märka av detta året runt. Vanligast
förekommande är översvämningar från sjö och vattendrag, normalt orsakade av nederbörd eller
isproppar (MSB 2011). Framtida beräkningar visar att nederbörden kommer öka med 40–50
millimeter under januari i västra Sverige till 2050-talet (SOU 2007). De västra delarna av landet
bedöms att vara de områden som kommer drabbas hårdast av ökad framtida nederbörd (SOU
2007; 2011:22 2011), med Vänern och Göta Älv som en av de största översvämningsriskerna
(2011:22 2011).
Värmlands läns utformning och läge gör att klimatets förändring påverkas och lokala avvikelser
är därför att vänta. Bland annat är det ett inlandslandskap, avlångt utformat med höjdskillnader,
samt beläget vid Vänerns strand. Till exempel beräknas antalet sammanhängande dygn med
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medeltemperatur över 20 °C öka till mellan 9 och 14 dagar varierat över länet, jämfört med
dagens medeltal om två dygn. Även extrem nederbörd förväntas öka med uppåt 30 %, samt
nuvarande tioårsregn förväntas återkomma vart femte år (Persson et al. 2014). Kraftiga regn
och höga flöden kommer bland annat att innebära problem för länets 30 000 kilometer väg som
riskerar översvämmas, spolas bort eller vägbanken försvagas. I Värmland finns cirka 1 000
dammar som kommer att belastas högre av den ökade nederbörden och avrinningen (2014:27
2014). Störtregn och följande översvämning inträffar när exceptionellt kraftiga regn faller under
en kort period. Terrängens utformning kan ge vattnet hög hastighet, orsaka erosion och
slamströmmar. Ett känt exempel är när Hagfors (Värmland) drabbades år 2004 med omfattande
skador och förödelse som följd (MSB 2011). Störtregn har ökat i omfattning och är störst i
landets västra delar, tendens till ökning kan redan märkas perioden 1991–2005 (SOU 2007).
Denna typ av nederbörd är svår att förutse, vilket motiverar att alla kommuner redan nu bör
förbereda en hantering för att bromsa avrinning och hantera stora flöden. För kommunal
planering innebär detta att exempelvis begränsa byggande och hårdgjorda ytor (MSB 2011).
Genom att analysera frekvens, konsekvenser, antalet utsatta och risk för Sveriges städer, har sju
områden pekats ut som särskilt utsatta för betydande översvämningsrisk vid 100-årsflöde och
beräknade högsta flödesnivå. Ett av dessa områden är Karlstad i Värmland (MSB 2011).
Relativt sett är översvämningsrisken större här jämfört med många andra kommuner (SOU
2007; Karlstad kommun 2010). Karlstad är beläget mitt emellan Oslo och Stockholm, har cirka
90 000 invånare och beskriver sig själva som en besöksstad, med god tillgång på kompetens
samt har ett strategiskt läge med goda kommunikationer till Göteborg, Oslo och Stockholm
(Karlstad kommun 2016a). Förutom att staden ligger i kant med Vänern är den till stor del
byggd på utfyllt deltalandskap i Klarälven. Läget skapar dubbel risk för översvämning, ett hot
som alltid funnits för området (Karlstad kommun 2010; Karlstad kommun 2012a). Läget vid
både Klarälven och Vänern gör att översvämningar har inträffat historiskt (Karlstad kommun
2010; Granberg et al. 2016). Historiska händelser har gett kunskap om hotade
samhällsfunktioner (Karlstad kommun 2010). En handlingsplan avseende extraordinära
händelser framtagen av Räddningstjänstförbundet konstaterar att det inte bara är stadens läge
mellan två vatten som skapar dess utsatthet, utan även infrastrukturens beskaffenhet och ibland
bristande hanteringsförmåga av vissa samhällsrisker. Just översvämning är för Karlstad en av
de största samhällsriskerna (Karlstad kommun 2010). Översvämningar kommer även inträffa i
framtiden (Granberg et al. 2010; Karlstad kommun 2010). Klimatförändringarna har bedömts
ha en påtaglig effekt för ökade översvämningsrisker om inte åtgärder genomförs (Karlstad
kommun 2010). Enligt en gammal sägen kommer staden att gå under när vatten från Klarälven
och Vänern möts på det centrala torget (Granberg et al. 2016).

4.1 KLARÄLVEN OCH VÄNERN
Ett 100-årsflöde i Klarälven bedöms som en allvarlig risk (Karlstad kommun 2012a). För
Klarälven har 100-årsflöde beräknats till cirka 1 500 kubikmeter vatten per sekund. Inträffar
ett 100-årsflöde i Klarälven när Vänern har normal nivå skulle områdena Grava, Stodene,
Färjestad, Romstad, Strand, Sommarro och Norrstrand vara översvämningshotade. Även högre
upp i Klarälvens flöde och trånga sektioner ökar vattennivåerna i takt med ökat flöde (Karlstad
kommun 2010). Ett 200-årsflöde i Klarälven skulle innebära så pass högt vatten att delar av
Färjestad, Romstad, Sommarro, Norrstrand och Skåre skulle vara utsatta för översvämning
(Karlstad kommun 2012a).
Höst- och vårfloder har orsakat höga vattennivåer och översvämningar i Karlstad tidigare år.
Endast en gång, år 1916, finns ett dokumenterat flöde högre än 100-årsflödet. Vid vårfloden
uppgick flödet till 1 600–1 700 kubikmeter per sekund (Karlstad kommun 2010).
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SMHI har på uppdrag av kommunen gjort en bedömning av klimatförändringens påverkan på
Klarälvens flöde. Bedömningen visar att framtida översvämningsrisk inte förväntas öka utan
kanske till och med minska i och med att vårfloden kommer minska till följd av mindre
snömagasinering. Dock förväntas höga flöden öka under höst och vinter till följd av ökad
regnnederbörd (Karlstad kommun 2010).
Över tid varierar vattennivåerna mycket i Vänern, vilket är normalt. Medelvattenståndet är cirka
44,2 meter. Riktigt låga nivåer har inträffat, bland annat 1942 med 43,19 meter och 1970 med
43,11 meter. Detta kan jämföras med högvatten år 1910 med 45,75 meter och 2001 med 45,47
meter. När höga vattennivåer inträffar i Vänern är det speciella dess varaktighet. En
översvämning här kan pågå under flera månader, vilket inträffade år 2000/2001. Orsaken är att
Göta Älv begränsar avtappningsmöjligheterna, medan tillrinningen kan vara långt större.
Översvämningen av Vänern år 2000/2001 orsakades av långvariga höstregn år 2000. I januari
2001 nåddes högsta uppmätta nivån (45,47 meter) i Vänern sedan regleringen startade år 1937
(Blumenthal 2010). Detta anses vara den högsta nivå som inträffat under 200 år (SOU 2007).
Stora åtgärder i form av invallningar, pumpning och proppning av dagvattenledningar gjordes
för att begränsa vattnets framfart. Ett stort antal fastigheter fick fuktskador och vatten i källare.
Hade vindriktning och vindstyrka varit ogynnsamma skulle problemen blivit betydligt mer
omfattande, men flera orter i Värmland drabbades trots det hårt, däribland Karlstad (Karlstad
kommun 2010).
Högsta dimensionerade nivå för Vänern är beräknad till 45,9 meter. 46,2 meter anges i klimatoch sårbarhetsutredningen som en 100-årsnivå. Dock har detta inkluderat extrem vind i
ogynnsam riktning, vilket gör att återkomsttiden istället kan anses vara en på 1 000 eller en på
10 000. Vattennivåerna i Klarälvsdeltat beror på Vänerns nivå i kombination med flödet i
Klarälven. Om en 100-årsnivå inträffar i Vänern, inklusive extrem vind, skulle bland annat
följande områden vara extra utsatta: Sommarro, Romstad, Viken, Inre hamn, Örsholmen och
Oljehamnen. Även områden högre upp i deltat märker också av konsekvenserna om det
samtidigt är högt flöde i Klarälven. Det bör tas i beaktande att förväntade klimatförändringar
kommer påverka dessa återkomsttider. Enligt klimat- och sårbarhetsutredningen kommer 100årsnivån och högsta dimensionerade nivån att vara 0,5 meter över dagens beräknade nivåer.
Detta innebär att nuvarande 100-årsflöde istället bedöms bli 20-årsnivå i slutet av seklet.
Konstateras kan att återkomsttiderna stiger snabbt och sannolikheterna blir på kort tid mycket
låga vid kombinationen högt vatten i Vänern, kraftig vind och högt flöde i Klarälven (Karlstad
kommun 2010).

4.2 LOKAL KLIMATANPASSNING
Klimatförändringarna innebär att samhället drabbas av dess negativa följder. Ett sätt att hantera
den globala uppvärmningen är att minska utsläppen av växthusgaser (Mossberg et al. 2011).
Att begränsa utsläppsmängden innebär att tiden för anpassning förlängs och omfattningen av
följderna minskar (Lavell et al. 2012; Barros et al. 2014). Dock räcker det inte att endast
fokusera på minskade utsläpp, samhället måste anpassas då förändringarna inte helt kan stoppas
även om enorma utsläppsminskningar sker (Mossberg et al. 2011; Lavell et al. 2012; Barros et
al. 2014). Arbetet med att anpassa samhället kräver en ökad förståelse för själva problemet, och
att tampas med komplexa frågor som klimatförändringens omfattning och tidsperspektiv
(Barros et al. 2014). Men även om frågorna är komplexa kan inte detta vara orsaken till att
bortse från dem och dess nödvändighet (Graninger et al. 2009). Förekomsten av extrema
väderhändelser ökar och förmågan att hantera dem med nuvarande förmågor kommer inte
räcka, anpassningsåtgärder måste till (Mossberg et al. 2013). Kommande klimatförändringars
konsekvenser beror på hur samhället är konstruerat och vilka sårbarheter som finns. I och med
detta kommer åtgärder inom anpassning och utsläppsminskningar på både kort och lång sikt
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avgöra riskernas utveckling (Barros et al. 2014). Att tänka efter före är både kostnadseffektivt
och ger mer utrymme för handlingsfrihet. De negativa effekterna av klimatets förändring
orsakar stora samhällskostnader, kostnader som kan förhindras genom att i förväg tänka till och
implementera åtgärder (Graninger et al. 2009; Mossberg et al. 2013).
Ett enat globalt initiativ till hotande klimatkris vore önskvärt, men istället finns en rad
åtgärdsplaner tagna av olika länder, implementerade ner på lokal nivå. Utöver nationella
insatser har egna initiativ tagits på bland annat regional och lokal nivå sedan 1990-talet.
Uteslutande arbetades det med utsläppsminskningar och minimalt med anpassningsåtgärder. På
senare tid har denna obalans jämnats ut något (Wheeler 2013: 107ff).
Arbetet med klimatanpassning i Sverige startade 1996 i och med införandet av åtgärdsplanen
Agenda 21. Detta har sedan utvecklats genom nationella överenskommelser såsom
Kyotoprotokollet. I och med att Sverige drabbades av en rad extrema väderhändelser har antalet
insatser ökat. Också klimat- och sårbarhetsutredningens publicering år 2007 hade samma
effekt. Först på senare år har kommunerna börjat införa faktiska åtgärder för klimatanpassning
(Wamsler & Brink 2014). Några standardlösningar som ofta används är att ange en lägstanivå
för golv, ställa byggnader på pelare och anlägga parkeringsplatser på marknivå. Tyvärr skapar
detta ofta disharmoni i stadsmiljön och otrygga områden. Det är även vanligt med invallning
och barriärer. Detta kan ge ett bra skydd upp till vissa vattennivåer, men kan separera
människorna från vattnet, vilket är orsaken till att detta område valts. Även om barriärer kan ge
ett gott skydd mot översvämning, byggs de ofta årtionden innan de är nödvändiga, vilket gör
att det kan finnas brister i design och underhåll. Fortsätter byggandet som vanligt bakom
barriären med sårbara funktioner, skapas fler och större riskområden. En annan nackdel med
vallar och barriärer är att de kan ändra vattnets flöde och skapa översvämningsrisk på andra
områden. Sedan 1990-talet har en ny trend utvecklats för att hantera vattenmassor där åtgärder
integreras i samhällsplaneringen och vattnet tillåts ta en naturlig väg istället för att stoppas.
Exempel är lekplatser som används till buffertzoner och tillfälligt tål översvämning. Det kan
även vara diken och genomsläppligt vägmaterial (2011:22 2011).
Sveriges kommuner har huvudansvaret att implementera riskreducerande- och
anpassningsåtgärder. Men förutsättningarna hos kommunerna varierar ifråga om ekonomi,
kunskap och tidigare erfarenheter. Något som har resulterat i en ojämn utveckling. Efter analys
som genomförts av 14 kommuner i Sverige gällande hur klimatanpassning bedrivs, kunde det
konstateras att det inte fanns varken systematiskt stöd eller bedömning av vidtagna
anpassningsåtgärder. Mestadels nämndes anpassningsåtgärder slumpmässigt och då för att
illustrera konsekvenser av andra barriärer på institutionella nivåer (Wamsler & Brink 2014). År
2015 genomförde EU en preliminär bedömning av Sveriges klimatanpassningsarbete. Den
visade på goda framsteg för bland annat arbetet med klimatanpassning och relaterade
sårbarheter, riskbedömning samt att klimatförändring integreras i planering av samhället (Skr.
2015/16:87 2016). SKL genomförde 2011 en undersökning som visade att cirka 33 % av
kommunerna i Sverige i stor utsträckning beaktade klimatrelaterade frågor i de övergripande
planerna (Mossberg Sonnek et al. 2013). Samma undersökning genomförd av SKL år 2014
visade att 56 % av kommunerna arbetade med klimatanpassning i översiktsplaneringen i hög
eller mycket hög utsträckning (Andersson et al. 2015). En sammanställning av
översiktsplanerna i Värmlands kommuner visade att översvämningsproblematiken behandlades
i många av dem, kopplingar har även gjorts till en förväntad nederbördsökning (Davidsson
2016).
I en studie genomförd av Granberg et al. (2016) analyserade Karlstad kommuns tre
översiktsplaner för åren 1997–2012 samt tre detaljplaner för vattennära bostadsområden. Två
problemområden undersöktes: 1) Ekonomisk globalisering och stadens ekonomiska
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konkurrenskraft. 2) Globala klimatförändringar och lokal klimatanpassning till både nutida och
framtida risker. Relationen mellan klimatrisker, anpassning och vattennära bebyggelse är inte
unikt för Karlstad, utan kan observeras bland annat runtom i Europa (Granberg et al. 2016).
Därför hävdar Granberg et al. (2016) att resultatet från fallstudien generaliserat kan appliceras
på flera nationella och lokala sammanhang samt öka förståelsen för lokal riskhantering runtom
i världen. Vad som konstaterades i studien var att ett tydligt mönster kunde urskiljas när det
gäller önskan om attraktivitet för att skapa en stark tillväxt, och att denna vägde tyngre än att
avstå från vattennära byggande. Karlstad tävlar om uppmärksamheten med andra städer i ett
konkurrenskrig, vilket påverkar kommunens styrningsprinciper och beslut om stadsplanering.
En historisk utveckling kan urskiljas där mer fokus läggs på översvämningshantering i
kommunens styrdokument för fysisk planering, och att detta kan vara orsakat av nationell
styrning och tidigare inträffade händelser i staden. Dock står klart att Karlstad fortsätter se
närheten till vatten som en viktig faktor för skapandet av en attraktiv och konkurrenskraftig
stad. Hanteringen av klimatrisker är därför tydligt inkluderad i politisk dagordning, för ökad
konkurrenskraft. Riskhanteringsåtgärder upptagna i planeringsdokument har en sådan
utformning att översvämningsrisken tillgodoses på ett sätt som inte strider mot stadens
konkurrenskraft (Granberg et al. 2016).

4.3 ANSVARSFÖRDELNING
4.3.1 Nationella myndigheter
Boverket är den nationella myndighet som behandlar frågor om samhällsplanering, stads- och
bebyggelseutveckling och förvaltning. Här tas bland annat fram föreskrifter för nya byggnader,
den fysiska planeringens utveckling följs samt förändringar i planlagstiftning föreslås.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har som uppdrag att arbeta för ett
säkrare samhälle genom att skapa förutsättningar för olika aktörer att samverka och vidta
förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Detta görs bland annat genom att tillhandahålla
översvämningskartor för kommunernas översiktliga fysiska planering. SMHI utvecklar och
förvaltar information om väder, vatten och klimat för samhällsfunktioner och allmänhet. En
prognosavdelning finns med beredskap att utfärda varningar vid exempelvis rikliga regn och
höga vattenflöden (SOU 2007).
Vissa anser att klimat- och sårbarhetsutredningen är Sveriges vägledande dokument för arbetet
med klimatanpassning, men formellt är det nionde kapitlet i 2008-års proposition En
sammanhållen klimat- och energipolitik. Dock konstateras i en granskning genomförd av
OECD att Sverige saknar en övergripande strategi, även om propositionen tar upp strategiska
åtgärder och överväganden (Andersson et al. 2015). Detta instämmer även Sveriges kommuner
och landsting (SKL) samt Boverket i (Skr. 2015/16:87 2016). Från lokalt och regionalt håll
finns efterfrågan på en nationell strategi då vägledning i arbetet saknas (Wamsler & Brink 2014;
Andersson et al. 2015).
4.3.2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har tillsynsansvar gentemot kommunen att olycksrisker, översvämningsrisker
och annat rörande hälsa och säkerhet säkerställs i kommunal planering. Är en plan olämplig
kan länsstyrelsen upphäva den enligt PBL (plan- och bygglagen) (SFS 2010:900 11:10-12).
Enligt länsstyrelseinstruktionen är också ansvaret att bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas
i samhällsplanering (SOU 2007). Länsstyrelsen ska också tillhandahålla information och
kunskap om bland annat översvämningsfrågor (2011:22 2011). Planläggning ska ske med
hänsyn till klimataspekter och bebyggelse ska förläggas till lämplig mark med tanke på
människors säkerhet och hälsa. Risk för översvämning, erosion och olycka ska också beaktas
(SFS 2010:900 2:3,5).
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Sedan 2009 har länsstyrelserna i Sverige ansvar för att samordna det regionala
klimatanpassningsarbetet. I och med detta tog Värmlands län och Västra Götalands län fram ett
regionalt planeringsunderlag i form av handboken Stigande vatten (2011:22 2011). Eftersom
riskerna för översvämning är betydande runt Vänern och riskerar att drabba ett flertal
kommuner krävs ett gemensamt angreppssätt och samarbete. Den är tänkt att användas som
stöttning till bland annat kommunerna i länen för att uppnå en hållbar stadsplanering ur
översvämningssynpunkt. Handboken visar på hur planering och design kan skapa en helhetssyn
som minskar risken för översvämningars negativa konsekvenser. Utgångspunkten i handboken
är förväntade vattennivåer i slutet av seklet. Den visar på hur samhällsplanering kan ske vid
både nyexploatering och förtätning för att beakta översvämningsrisken i översiktlig planering,
detaljplan och bygglovsgivning. Rekommendationen i handboken är att en övergripande
översvämningsstrategi föregår detaljplanerna. Detta då det är lättare att ta hänsyn till risk och
planera in den och förebyggande åtgärder ju tidigare det lyfts (2011:22 2011).
4.3.3 Kommun
Åtgärder för anpassning och sårbarheters utvecklande sker på lokal nivå (Barros et al. 2014).
Därför vilar ett stort ansvar för anpassningsarbetet på kommunerna (2011:22 2011; Mossberg et al.
2011; Nalau et al. 2015). Bland annat genom att ta fram planer och bedöma bygglov samt tillse
klimatkraven enligt PBL. Kommunen ansvarar även för att tillhandahålla information till
medborgare, exploatörer och andra berörda (2011:22 2011). Den fysiska planeringen ses som
ett av de viktigaste områdena för anpassningsåtgärder och minskad sårbarhet (Hjerpe et al.
2014). Grunden för kommunernas ansvar bygger på verksamhetsansvar och ansvarsprincipen,
vilket innebär att även vid extraordinära händelser ska samhällsviktiga verksamheter och
uppgifter fungera (MSB 2011). Det är upp till kommunerna att planlägga områden och dess
användning enligt planmonopolet och PBL (Andersson et al. 2015). Enligt lag ska varje
kommun tillhandahålla en översiktsplan som spänner över hela området (Granberg et al. 2016).
I översiktsplanen ska mål och liknande för hållbar utveckling integreras (SFS 2010:900 3:5).
Enligt lag ska kommunerna beakta översvämning och erosion i översiktsplan, detaljplan samt
bygglovsbeslut (Granberg et al. 2016). Detta kan även innebära att områden som inte bör
bebyggas av säkerhets- och hälsoskäl redogörs för (2011:22 2011).
Det är även värt att notera att inte bara det som sägs, utan även det som inte sägs eller tonas ner,
också är ett ställningstagande i planeringsdokumenten och en grund för beslut. För
kommunerna är fysisk planering viktiga verktyg för att genomföra anpassningsåtgärder mot
risker relaterade till klimatförändringar. Många kommuner har även tagit fram olika sätt att
arbeta med hållbar utveckling, där anpassning och riskhantering är en del. Vilket också är ett
sätt profilera staden och stärka dess attraktivitet för tillväxt (Granberg et al. 2016).
4.3.4 Karlstad kommuns styrdokument för fysisk planering och utveckling
Karlstad kommun har en rad olika dokument för fysisk planering samt strategier och riktlinjer
för att skapa en attraktiv stad med god tillväxt. Undersökta dokument beskrivs nedan i
kronologisk ordning.
Kommunen har en grundläggande vision, livskvalitet Karlstad 100 000, för utveckling och
planering av kommunen. Karlstad vill bli en stad med 100 000 invånare med hög livskvalitet.
Visionen ger en bild av framtiden och beskriver hur livsmiljön ska te sig samtidigt som staden
utvecklas och växer. Tillväxten ska präglas av ekonomisk, estetisk, social och miljömässig
hållbarhet. Målet är att invånarna i Karlstad ska ha bra boende, bred arbetsmarknad och
stimulerande fritid. Nuvarande vision är en utveckling och ett förtydligande av den föregående
som antogs 1998, Karlstad 100 000 (Karlstad kommun 2008).
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Teknik- och fastighetsnämnden och kommunledningskontoret fick i december 2006 uppdraget
att utarbeta ett program för kommunens arbete med översvämningsfrågor. Klimat- och
sårbarhetsutredningen utgiven av staten hade strax innan publicerats, varför denna information
också användes som underlag till programmet. Stadsbyggnadsförvaltningens uppdrag att ta
fram riktlinjer för planläggning i översvämningshotade områden har också tagits in i
programmet. Inriktningen för översvämningsprogrammet är storskaliga översvämningar i
Klarälven och Vänern för Klarälvsdeltat samt Skåre. Översvämningsprogrammets syfte är att
fastställa hur Karlstad kommun ska arbeta för att möta både nutida och framtida
översvämningsrisker. Målformulering säger att kommunen ska ha beredskap på både kort och
lång sikt för att bemöta översvämningar och minimera de skador som uppstår. Detta ska ske
genom att riktlinjer för planläggning och byggande samt funktionskrav för viktiga
samhällsfunktioner fastställs. Det ska också vidtas planeringsmässiga, operativa och tekniska
anpassningsåtgärder, samt att en öppen kommunikation både internt och externt existerar
(Karlstad kommun 2010).
Enligt PBL ska Länsstyrelsen avge granskningsyttrande av kommunens översiktsplan.
Yttrandet ska bifogas till översiktsplanen då den är en del av densamma. I yttrandet ska bland
annat framgå om bebyggelsen är olämplig med hänsyn till boendes och övrigas hälsa eller
säkerhet, samt om risk för översvämning, olyckor eller erosion finns (Länsstyrelsen Värmland
2011).
Karlstad kommuns aktuella översiktsplan gäller från år 2012, den ersätter därmed 2006 års plan.
Enligt PBL är översiktsplanen kommunens verktyg för planering av långsiktig hållbar vattenoch markanvändning, samt att bevara och utveckla bebyggelse. Exempelvis ska planen utgöra
kommunens samlade styrdokument för lovgivning, planering och infrastrukturinvestering. Den
ska dessutom utgöra riktningsvisare för exploatörer, byggherrar och allmänhet hur byggd miljö
ska bevaras och utvecklas. PBL reglerar inte hur långt framåtblickande en översiktsplan ska
vara. Tanken med Karlstads översiktsplan är att den ska visa hur mark- och vattenområden bör
användas för att uppnå visionen livskvalitet Karlstad 100 000. Sett till detta infaller därmed den
bortre gränsen för planen när visionen är uppfylld. Analys av bostadsmarknad och
boendeplanering har visat att mark för 7 900 nya bostäder behöver reserveras i översiktsplanen
för att uppnå målen om 100 000 invånare (Karlstad kommun 2012a).
Den strategiska planen med sina målområden utgör grund för kommunens ekonomi- och
verksamhetsstyrning. Syftet är att visa vad kommunen ska satsa på för att uppnå visionen
livskvalitet Karlstad 100 000. Målen är övergripande och fördelas på tre hållbarhetsstrategier
som underlättar prioriterande och styrande genom att visa på delmål för att växande ska ske
långsiktigt hållbart. De tre strategierna är: tillväxtstrategi, folkhälsostrategi samt miljö- och
klimatstrategi (Karlstad kommun 2012b).
I miljö- och klimatstrategin anges mål och guidning för klimatarbetet. Den goda gröna staden
avser också att staden ska utvecklas hållbart där tillgång till grön- och vattenområden är
betydelsefullt (Karlstad kommun 2013a).
Karlstads tillväxtstrategi ser till vikten av exempelvis varierat utbud av arbets- och
boendemöjligheter för att öka attraktiviteten och växa. Att större regioner lättare växer beror på
mer varierat utbud av kvalificerad arbetskraft som i sin tur lockar företag och än mer inflyttning.
Tillväxtarbetet fokuserar på framförallt studenter, besökare och människor med
konkurrenskraftig kompetens. Satsningar görs på attraktionskraft, livskvalitet och livsmiljöer
för att göra Karlstad attraherat för dessa önskvärda grupper. Ett av tillväxtmålen är att öka
invånarantalet med 700 personer per år. Enligt senaste befolkningsprognosen var ökningen 600
personer årligen, vilket kräver än mer arbete för att inom rimlig tid uppnå önskvärd nivå. Enligt
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ett av de övergripande målen för år 2020 ska god planberedskap för Karlstads byggande finnas
där attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse ska finnas. Delmålet satt år 2007 för år
2015 var att 500 bostäder årligen skulle byggas. Senaste fem åren har i snitt 400 bostäder
producerats per år (Karlstad kommun 2013b).
Folkhälsostrategin är det styrdokument som berör social hållbarhet och ska skapa
förutsättningar och medverka till att samhällsskillnaderna inte blir för stora. Eftersom
människor skapar ett samhälle har deras hälsa och välbefinnande stor betydelse för samhällets
mående. Förutsättning för god hälsa är delaktighet och möjlighet att påverka. Just därför arbetas
det för att stärka Karlstadbornas möjlighet att styra sina liv och ha möjlighet att påverka det
gemensamma samhällsbyggandet (Karlstad kommun 2014).
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5 RESULTAT
Analyserade styrdokument har placerats in i tidigare presenterad bild hur risk eller katastrof
uppstår i ett samhälle. På så sätt har tre teman identifierats; Fysisk planering, tillväxt och
attraktivitet. Dessa tre utgör grund för presentation av resultatet.
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Figur 3. Tidigare presenterad schematisk bild av hur risk eller katastrof uppstår i ett samhälle enligt Walker (2011: 136).
Karlstad kommuns styrdokument har placerats in i figuren, de grå pilarna visar vilka områden som dokumenten berör. Det
tydliggörs här att de går in i varandra och berör samma områden. De gröna boxarna fysisk planering, tillväxt och attraktivitet
är teman som återkommer vid analys av styrdokumenten.

5.1 FYSISK PLANERING
Karlstad ska byggas för medborgarnas bästa (Karlstad kommun 2008; Karlstad kommun
2012b). Genom samhällsplaneringen kan förutsättningar skapas för ett hållbart och hälsosamt
liv där hänsyn tas till natur- och kulturvärden (Karlstad kommun 2012b; Karlstad kommun
2013a; Karlstad kommun 2014). Vid planering av samhället måste hänsyn tas till olika
intresseområden, till exempel politiska, ekonomiska och ekologiska (Karlstad kommun 2013a).
Invånarna ska få stärkt möjlighet att delta i och kunna påverka samhällsbyggandet. En hälsosam
samhällsplanering ser till närmiljöns fysiska utformning och vilken påverkan den kan ha på
hälsan (Karlstad kommun 2014).
I översiktsplanen skrivs att det vid planering av ny bebyggelse finns möjlighet att utforma både
den och omgivningarna med hänsyn till existerande översvämningsrisk (Karlstad kommun
2012a). Det är avgörande att anpassningsåtgärder mot översvämningsrisk görs på både kort och
lång sikt. Det går inte att påverka sannolikheten för en översvämning, men konsekvenserna kan
hanteras genom olika åtgärder (Karlstad kommun 2010). Karlstad är känsligt för
översvämningar i och med dess läge vid Klarälvsdeltat och Vänern. Att det finns ökad kunskap
om översvämning och klimatpåverkan gör det än viktigare att översvämningsproblematiken
beaktas vid den fysiska planeringen (Karlstad kommun 2012a). Översvämningsprogrammets
syfte är att kommunen genom fysiska, planeringsmässiga och operativa anpassningsåtgärder
arbetar för en stad som har beredskap att möta översvämningar och minimera skador, både på
kort och lång sikt (Karlstad kommun 2012a). Den operativa förmågan att bemöta
översvämningar måste stärkas genom att vidta anpassningar. Anpassningsåtgärder på
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planeringsnivå avser att fortsatt utbyggnad av Karlstad ska ske hållbart. Historiska
översvämningar har gett kunskaper om utsatta områden och samhällsfunktioner, samt visat på
behov inom samordning och samverkan mellan olika institutioner. Men det har också visat på
att en kritisk faktor är hur just översvämningsproblematiken hanteras i stadsplaneringen
(Karlstad kommun 2010).
Kommunen ska i den fysiska planeringen verka för bland annat ekologisk hållbarhet och
förebyggande av översvämningsrisker (Karlstad kommun 2012a). Stadens utformning har
präglats av dess närhet till vatten (Karlstad kommun 2013a). 2006 års översiktsplan
konstaterade att översvämningsfrågan måste beaktas vid planering av ny bebyggelse eller
lokalisering av verksamheter vid översvämningshotade områden. Till exempel att inte känsliga
verksamheter förläggs där en översvämning skulle innebära stora problem för verksamheten.
Den granskning kommunrevisionen gjorde av 2006 års översiktsplan visade att den snarare
uppmanade till vattennära bebyggelse än gav vägledning gällande översvämningsrisk. Därefter
togs en reviderad översiktsplan fram (2012 års) med direktiv som specificerar att
översvämningsrisk ska beaktas vid planering av nya områden (Karlstad kommun 2010).
Länsstyrelsen bedömer i sitt yttrande till kommunen gällande översiktsplanen att den utgör en
bra grund för framtida detaljerade planering, men det poängteras samtidigt att en översiktlig
riskanalys kan göras i översiktsplan av exploateringsmöjligheter, istället för att i senare skede
föregå detaljplan med riskanalys (Länsstyrelsen Värmland 2011).
I översiktsplanen från 2012 beskrivs att trenden i översiktsplanering och bebyggelseutveckling
är tydlig, en förskjutning har skett från norra och östra delar till de centrala och vattennära. Det
står även att två av de antagna stadsbyggnadsprinciperna är att öka tillgängligheten till
Klarälven och Vänern, samtidigt som översvämningsproblematiken inte ska förvärras. Det
beskrivs samtidigt som en paradox att möta denna utmaning (Karlstad kommun 2012a). Att det
finns kunskap om översvämningsrisk och klimathot innebär att miljö- och klimatarbetet i
kommunen är avgörande för att vattennära bebyggelse ska kunna fortsätta. Kommunens klimatoch miljöfrågor kan betraktas som förebyggande arbete för att stadens nuvarande form och
utveckling ska kunna möjliggöras (Karlstad kommun 2013a).
Förtätning och ny bostadsbebyggelse ska i största möjliga mån beläggas i samband med
befintlig infrastruktur. Förtätning som sker på rätt sätt bidrar till en hållbar utveckling, och är
önskvärt så länge inte översvämningsproblematiken förvärras eller viktiga grönområden
försvinner. Några områden där förtätning planläggs eller bebyggelse är pågående och en
bedömd översvämningsrisk finns är: Orrholmen, Mariebergsviken, Sjömansgatan, Kvarteret
Kanoten, Välsviken, Resecentrum, Eriksberg, Västkust, Jakobsberg, Tormestad och
Tullholmsviken (Karlstad kommun 2012a).
I översiktsplanen är det svårare att hantera risker relaterade till den bebyggelse och infrastruktur
som redan existerar. Den fysiska planeringen ska grundas på översvämningsprogrammets
riktlinjer (Karlstad kommun 2012a). Dessa riktlinjer gäller ny planläggning och byggande, för
den befintliga infrastrukturen är riktlinjerna att betrakta som mål att sträva efter vid
ombyggnation och renovering. Bland annat har rekommendationer framtagna efter klimat-och
sårbarhetsutredningen arbetats in i kommunens detaljplaner. Vid bygglovsbeslut lämnas
information om översvämningsrisk. I nybyggnadskartorna för bygglov anges höjdsättning av
byggnad, om inte höjdnivå anges i detaljplan följs rekommendationer från klimat- och
sårbarhetsutredningen. För bygglovsbeslut i riskområde, men där krav på höjdsättning inte finns
i detaljplan, informeras den byggande för att på så vis själv bedöma byggnadens användning
(Karlstad kommun 2010).
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En utgångspunkt är att det ska vara möjligt till kvarboende med fungerande samhällsfunktioner
såsom el, VA samt möjlighet att ta sig till och från bostaden. Genom att koppla riktlinjerna till
återkomsttid kan uttalande om godtagbart risktagande göras. Som underlag i
översvämningsprogrammet används Norges nationella riktlinjer. Kategoriseringen för
byggande är Klass 1–3. Klass 1 avser mindre känslig bebyggelse, till exempel parkering och
uthus, en kortare återkomsttid kan accepteras. Klass 2 gäller för bostäder, återkomsttid om 200
år är acceptabelt. Klass 3 gäller särskilt samhällsviktiga funktioner, återkomsttiden ska vara
mindre är 1 000 år (Karlstad kommun 2010).
Kan inte riktlinjerna för ny bebyggelse i översvämningshotade områden följas ska en riskanalys
utföras som underlag för detaljplaneläggning (Karlstad kommun 2010; Karlstad kommun
2012a). Riskanalysen ska bland annat innehålla värdering och uppskattning av riskerna, förslag
på åtgärd för att reducera dem samt verifiering av åtgärdernas riskreducerande effekt. Det ska
även göras en värdering huruvida identifierade risker är acceptabla eller ej. Även i samband
med förtätning i översvämningshotade områden ska riskanalys utföras i samband med
detaljplan. Åtgärdsförslag i denna riskanalys ska ligga till grund för planbestämmelser i
detaljplan och särskilda krav i exploateringsavtal (Karlstad kommun 2012a). Vid
samrådsyttrande till översiktsplanen påpekade länsstyrelsen att stadsutvecklingen till stor del
kommer ske i områden där översvämningsprogrammets strategi inte kan följas. Kommunens
svar på detta var att länsstyrelsen har de befogenheter som behövs för att säkerställa att
riskanalys genomförs. Länsstyrelsens motar med att deras befogenheter är att bedöma om
hänsyn tagits till olycksrisk, hälsa, säkerhet med mera vid översvämningsrisk i detaljplan. Det
är inte att säkerställa att riskanalysen genomförts (Länsstyrelsen Värmland 2011).
Fysisk planering analyseras via ramverket miljörättvisa, presenterat i tabell 1. En jämförelse
görs mellan invånare och politiker för att belysa skillnaderna i sårbarhet, prioritering och
förutsättningar.
Fysisk planering
Exponering
Bevis

Process

Rättvisa

Sårbarhet

Ansvar

Invånare

Politiker

Invånare

Politiker

Invånare

Politiker

Bostäder som byggs i
centrala och vattennära
områden ses som attraktiva
och värda att sträva efter.

Efterfrågan på bostäderna
ses som bekräftelse på
rätt genomfört beslut från
kommunens sida.

Medborgare ser inte
alltid till sin egen
individuella
förutsättning vid, och
önskemål om,
bosättning.

Tillväxt och attraktivitet
är viktigare än säker
samhällsplanering.

Medborgarna kan ta ett
aktivt ansvar genom att bilda
opinion och ifrågasätta den
utveckling som sker.

Kommunen ansvarar för sin fysiska
planering och avgör själva vad som
ska fokuseras på genom att besluta
om översiktsplaneringens inriktning
och godkännande av bygglov.

Framtagna riktlinjer efterföljs inte
alltid vid planläggning av
översvämningshotat område. Istället
hänvisas till riskanalys.
Efterfrågan på centralt och Politikernas påtryckningar Efterfråga finns på
Vid planläggning görs en Medborgarnas påtryckningar Kommunen ska verka för att
vattennära boende.
och önskemål tar sig
boende, men är det
bedömning om
och önskemål tar sig uttreyck bostäder finns tillgängliga.
uttryck i skapandet av
verkligen på endast
acceptabel risknivå.
i skapandet av samhället.
samhället.
centrala och vattennära Detta gäller generellt för
eller boende i
område och boende,
allmänhet?
individuell hänsyn tas ej.
Historiska
Riktlinjer för bebyggelse i
översvämningar har visat
översvämningshotade områden
vilka sårbarheter och
finns, men de behöver inte följas om
risker som existerar.
riskanalys görs.
Alla ska ha samma möjlighet Utbyggnad av staden ska Översvämning i
Översvämning i negativ Medborgarna tar ansvar för Bostäder och byggande sker i
att bo i attraktiva områden, ske på ett sådant sätt att negativ beärkelse
beärkelse existerar inte
samhällsplaneringen genom samverkan med naturen utan att
oavsett individuella
det är hållbart för både
existerar inte för
för samhället och
att inte begära det orimliga. behöva anpassa den efter människan
förutsättningar.
miljö och människa.
samhället och
kommunen.
Naturen är redan
behov. Det finns respekt mellan
kommunen.
konstruerad, det är upp till
människa och natur.
människan att anpassa sig
med den.
De boende i
översvämningshotat område
ska inte behöva uppleva sitt
boende som en risk, endast
trygghet.

Tabell 1. Resultatet från temat fysisk planering har analyserats via ramverket för miljörättvisa och presenteras i tabellform.
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5.2 TILLVÄXT
Karlstad vill växa, bli en bättre och större stad med möjlighet för invånarna att ha bra boende,
fina fritidsmöjligheter och bred arbetsmarknad (Karlstad kommun 2008). För att locka fler
invånare krävs att en kommun med ekonomisk hållbarhet och jobbmöjligheter skapas (Karlstad
kommun 2012b). Det måste också vara en kommun med möjlighet för människor att växa och
utvecklas (Karlstad kommun 2013b).
Tillväxten i Karlstad ska präglas av miljömässighet och hållbarhet (Karlstad kommun 2010;
Karlstad kommun 2012b) där ett ekologiskt förhållningssätt bidrar till en positiv livsmiljö
(Karlstad kommun 2012b). Den ekonomiska tillväxten pekas ut som en viktig faktor för att
skapa välfärd och generera än mer tillväxt (Karlstad kommun 2008). Även ett dynamiskt
näringsliv är en förutsättning för tillväxten (Karlstad kommun 2012b). Människor med
konkurrenskraftig kompetens och erfarenhet är en anledning för nya näringar att etablera sig i
kommunen och bygga på tillväxten (Karlstad kommun 2008; Karlstad kommun 2012a; Karlstad
kommun 2012b; Karlstad kommun 2013b). Också studenter hjälper till att locka företag
(Karlstad kommun 2008; Karlstad kommun 2012a; Karlstad kommun 2013b). Dessa utpekade
samhällsgrupper anses vara kärnan till företagsetableringar och kommunens önskan om tillväxt
och visionen att bli 100 000 invånare (Karlstad kommun 2008; Karlstad kommun 2012a).
Tillväxt analyseras via ramverket miljörättvisa, presenterat i tabell 2. En jämförelse görs mellan
invånare och politiker för att belysa skillnaderna i sårbarhet, prioritering och förutsättningar.
Tillväxt
Exponering

Sårbarhet

Ansvar

Invånare

Politiker

Invånare

Politiker

Invånare

Rättvisa

Alla har samma
förutsättningar att bidra till
tillväxt och möjlighet att
själv välja hur individen
definierar tillväxt och vilket
deltaganade den vill göra.

Förutsättningarna är lika
för alla medborgare att
göra individuella val utan
att det är bättre eller
sämre för det allmänna.

Stöd tilldelas de som har
behov och vilja att ta
emot. Det finns inget
krav att prestera på visst
sätt.

Medborgaren ansvarar själv Respekt finns för medborgarnas
för sin vardag utefter sina
olika förutsättningar och önskemål.
önskemål och förutsättningar Inga andra krav har betydelse.
utan att påtryckningar från
något håll definierar rätt eller
fel.

Bevis

Tillväxten ökar möjligheterna
till bredare arbetsmarknad
och utrymme att växa i en
stad med ökad välfärd.

Skapar kompetens inom
arbetsmarknaden för att
locka
näringsverksamheter.

Sårbarhet är jämt
fördekat på invånarna,
både ifråga om
exponering och
individuella
förutsättningar att
hantera och bemöta
sårbarhet.
Hårdare konkurrens om
jobben. Kan medföra
ökade svårigheter för
personer utan högre
utbildning.

Ökad segregering på
arbetsmarknaden som
måste hanteras i
politiken.

Hitta alternativ försörjning
om inte arbetsmöjligheter
finns.

Medborgaren får möjlighet
att vara del av en kommun
med god tillväxt och ökade
intäkter.
Medborgarnas liv präglas av
kommunens arbete.

Politikerna får möjlighet
att vara del av en kommun
med god tillväxt och
ökade intäkter.
Globalt tryck att tillväxt
ska eftersträvas,
preciserat i Karlstad
livskvalitet 100 000.

Process

Rättvisa

Alla har samma
förutsättningar att bidra till
tillväxt och möjlighet att
själv välja hur individen
definierar tillväxt och vilket
deltaganade den vill göra.

Politiker

Skapa dynamisk arbetsmarknad med
möjlgheter för alla.

Inte alla medborgare är Politikerna måste hantera Exempelvid skaffa utbildning Möjliggöra alternativa
del av tillväxten.
även de som står utanför som passar
sysselsättningar till arbete.
den ökade tillväxten.
arbetsmarknaden.

Medborgarna har inte
samma möjlighet att
påverka val som görs
för hur tillväxt ska
genereras.
Förutsättningarna är lika Sårbarhet är jämt
för alla medborgare att
fördekat på invånarna,
göra individuella val utan både ifråga om
att det är bättre eller
exponering och
sämre för det allmänna.
individuella
förutsättningar att
hantera och bemöta
sårbarhet.

Politikerna gör de val
som anses vara bäst för
kommunen och dess
framtid.

Skapa sin vardag med arbete
eller annan sysselsättning
utefter de lokala möjligheter
som finns.

Ansvar att göra bästa möjliga arbete
för sin kommun i och med det
lagstadgade ansvar kommunen
tilldelats.

Stöd tilldelas de som har
behov och vilja att ta
emot. Det finns inget
krav att prestera på visst
sätt.

Medborgaren ansvarar själv Respekt finns för medborgarnas
för sin vardag utefter sina
olika förutsättningar och önskemål.
önskemål och förutsättningar Inga andra krav har betydelse.
utan att påtryckningar från
något håll definierar rätt eller
fel.

Tabell 2. Resultatet från temat tillväxt har analyserats via ramverket för miljörättvisa och presenteras i tabellform.

5.3 ATTRAKTIVITET
Karlstad ska vara en lockande kommun där tillväxt och befolkningsökning sker (Karlstad
kommun 2008; Karlstad kommun 2012a; Karlstad kommun 2013b), men för att uppnå detta
krävs satsningar på attraktionskraften (Karlstad kommun 2012a). Genom att vara innovativa
kan hållbar utveckling verkas för (Karlstad kommun 2013a), men det viktigaste målet är att
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invånarna ska vara stolta över sin stad (Karlstad kommun 2012b; Karlstad kommun 2013b).
För att uppnå attraktivitet är det viktigaste sättet att utgå från invånarnas behov för att trivas och
må bra (Karlstad kommun 2008; Karlstad kommun 2012b; Karlstad kommun 2013b; Karlstad
kommun 2014).
I två av dokumenten utpekas ett intresse för att bygga och bo både vattennära och centralt
(Karlstad kommun 2010; Karlstad kommun 2012a). En enkätundersökning genomfördes 2006
för att få invånarnas syn på vad som är attraktiva boende- och livsmiljöer i Karlstad. För unga
vuxna och studenter var centrala områden som Norrstrand, Sundsta, Klara, Herrhagen och Haga
attraktiva. Centrala villakvarter var också populära, bland annat Romstad, Råtorp, Strand,
Marieberg och Färjestad. Det som gjorde ett område attraktivt var dess karaktär snarare än
närhet till arbetsplats och stadsutbud. Viktiga attraktionsfaktorer var grön-, rekreations- samt
vattenområden. Grönområde värderades något högre än närhet till vatten. Utöver efterfrågan
har nedläggning av industrier i vattennära läge tillgängliggjort lämplig mark att bemöta
efterfrågan (Karlstad kommun 2012a).
Ekonomisk attraktivitet kan uppnås genom att vara en ort attraktiv för etableringar och
utbildning (Karlstad kommun 2012b), förutsättningar för meningsfullt arbete finns samt rikt
serviceutbud (Karlstad kommun 2013b). Livskvaliteten är det som avgör om nya invånare eller
etableringar lockas till Karlstad eller ej (Karlstad kommun 2013b). Boendet är en tillgångskälla
för att etablera kommunen som en attraktiv bostadsort (Karlstad kommun 2012b; Karlstad
kommun 2013b) med fina livsmiljöer (Karlstad kommun 2013b). Där både central och
stadsnära landsbygd kan erbjuda bra boendemöjligheter (Karlstad kommun 2008). Eftersom
efterfrågade samhällsgrupper kan generera tillväxt, företagsetableringar och ökad
befolkningsmängd (Karlstad kommun 2008; Karlstad kommun 2012a), är det av stor vikt att
livsmiljöerna attraherar just dem (Karlstad kommun 2012a; Karlstad kommun 2013b).
Samtliga av kommunens undersökta dokument, förutom yttrandet från Värmlands länsstyrels
(2011), betonar betydelsen av närhet till vatten som viktig attraktionskraft (Karlstad kommun
2008; Karlstad kommun 2010; Karlstad kommun 2012a; Karlstad kommun 2012b; Karlstad
kommun 2013a; Karlstad kommun 2013b; Karlstad kommun 2014). Kommunen kan erbjuda
närhet till vatten och vattennära upplevelser (Karlstad kommun 2012b). En viktig förutsättning
för stadens utveckling har varit just närheten till Klarälven och Vänern, då det har skapat
kvalitéer för bland annat boendet och starkt bidragit till attraktionskraften (Karlstad kommun
2010). En hållbar utveckling skapas av samhället där tillgång till vatten och grönområden är av
betydelse (Karlstad kommun 2013a). ”Karlstads läge vid Vänern och Klarälvsdeltat är en
konkurrensfördel som tydligare bör avspeglas i översiktsplanens inriktning” (Karlstad kommun
2012a: 15).
Kommunens attraktivitet har i tabell 3 analyserats utifrån ramverket för miljörättvisa. En
jämförelse görs mellan invånare och politiker för att belysa skillnaderna i sårbarhet, prioritering
och förutsättningar.
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Attraktivitet
Exponering
Bevis

Sårbarhet

Invånare

Politiker

Invånare

Efterfrågan på centralt och
vattennära boende finns.

Politikerna möjliggör den Medborgarna har olika
attraktiva boende-och
förutsättningar att
livsmiljö som efterfrågas. hantera sårbarhet och
bemöta eventuella
risker.

Möjlighet att bo attraktivt i
efterfrågad livsmiljö.

Använder attraktiviteten
för att skapa tillväxt

Invånarna använder sin
Skapar stolta invånare
möjlighet att påverka genom genom att utgå från vad
att uttrycka önskemål.
de behöver och mår bra
av.

Process

Bostäder i
översvämningshotade
områden bebos, uttrycker
därmed ett accepterande av
risken

Rättvisa

Att välja boendeområde ska
inte vara förknippat med ett
risktagande och bedömning
av möjlighet att bemöta risk
eller sårbarhet.

Politiken utgår från
önskemål från
medborgare och ser en
möjlighet i stadens läge
att skapa attraktivitet för
att locka än fler invånare.
Visionen om 100 000
invånare eftersträvas, ett
sätt att nå detta anses
vara ökad attraktivitet
genom önskvärda
boendeområden.
Boendeområden ska inte
skapas utifrån
globaliseringens
påtryckning.

Ansvar

Politiker

Invånare

Politiker

Tillväxt viktigare än
anpassning och bygger
därför på attraktiva
områden, även om
bedömning finns att
området har
översvämningsrisk.

Medborgaren väljer att bo
där den har önskemål om.
Valet är fritt, upp till den att
avgöra om eventuell
översvämningsrisk har
betydelse.

Hantera samhällsplaneringen utifrån
invånarnas bästa. Detta inkluderar
både säkerhet, livsglädje och
ekonomi.

Önskan att vara del av
attraktivt boende och
ökad välfärd kan skapa
social press att välja
boende invånaren
egentligen inte har
förutsättningar för.

Var bostäderna byggs
spelar ingen roll,
huvudsaken är att
attraktivitet för framför
allt önskvärda
samhällsgrupper skapas.

Gör ett medvetet val att bo i Skapa möjligheter för alla invånare
översvämningshotat område. genom att erbjuda olika typer av
Eventuellt kan det innebära boende och bostadsområden.
andra fördelar såsom behov
av minskade transporter för
individer med svårighet att
röra sig.

Medborgarna kan lita
på att
samhällsplaneringen
utgår från
medborgarnas bästa.

Åtgärder för att skydda
befintligt boende ska
göras istället för att utöka
riskområden.

Medborgarna inser att inte
boendeområde är det
viktigaste, miljön och
naturens förutsättningar är
lika viktiga för samhället.

Samhällsplaneringen ser till hela
samhällets bästa, inte enbart önskan
om tillväxt av olika orsaker. Hänsyn
tas till individernas önskemål och
förutsättningar liksom efter miljöns.

Tabell 3. Resultatet från temat attraktivitet har analyserats via ramverket för miljörättvisa och presenteras i tabellform.

5.4 GLOBAL PROBLEMATIK EXEMPLIFIERAT GENOM KARLSTAD KOMMUN
Genom att sammanställa tre teman (fysisk planering, tillväxt och attraktivitet), har ett globalt
problem exemplifierats. Vad som är tydligt är ett samband mellan ökad tillväxt genom att skapa
attraktivitet och locka önskvärda samhällsgrupper. Dessa samhällsgrupper lockas genom
attraktiva boendemiljöer. Samhällsgrupperna lockar i sin tur nya företagsetableringar. Allt detta
genererar mer välfärd till kommunen som har en vision att bli större i den globala konkurrensen.
Se tabell 4 för sammanställning. Dock finns en enorm problematik i att göra en bedömning av
godtagbart risktagande kontra attraktiviteten.
Samhällsplanering
Invånare

Politiker

Bevis

Medborgarna efterfrågar
attraktiva bostadsområden.

Invånare och
näringsverksamheter ska
lockas till kommunen för
att uppnå visionen
Karlstad livskvalitet 100
000.

Process

Önskvärda samhällsgrupper Det finns ett globalt tryck
lockas till kommunen för att att växa och generera mer
generera tillväxt och
välfärd.
attraktivitet, boendemiljön
ska attrahera dem.

Rättvisa

Medborgarna kan lite på att
samhällsplaneringen sker för
deras bästa och en säker
framtid.

Samhällsplaneringen sker
efter invånarnas bästa
utifrån de förutsättningar
miljön har skapat.

Tabell 4. Tre undersökta teman sammanställda för att påvisa relationen mellan samhällsplanering, ökad attraktivitet och tillväxt.
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6 DISKUSSION
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur strategier för samhällsplanering och
klimatanpassning utformats lokalt i en tillväxtkommun med översvämningsrisk. Till syftets
hjälp användes forskningsfrågan vilka hinder och möjligheter för att möta klimatkrisen och
översvämningsrisk som kan identifieras i styrnings- och utvecklingsprinciper?
Ingen människa är fri från ansvar för de klimatförändringar som sker idag och är att vänta i
framtiden (IPCC 2013, IPCC 2014). En följdeffekt är ökad risk för översvämningar, något som
kan orsaka betydande konsekvenser för människor och infrastruktur (MSB 2011). Även om
människans ansvar för ökade risker till följd av förändrat klimat är konstaterat, och inte går att
ändra i efterhand, kan vi dock välja hur vi anpassar vårt samhälle efter rådande förutsättningar.
Genom medvetna val och prioriteringar kan samhället rustas för vad som sker idag och det vi
har att vänta i framtiden. Flera av de negativa konsekvenser en översvämning kan orsaka, kan
förhindras med hjälp av samhällsplaneringen (2011:22 2011). Genom att beslutsfattare för
samhällets framtida, och nutida, planering gör medvetna val för att skydda ett risksamhälle, kan
sårbarheten reduceras eller helt elimineras.
Samhällsplaneringen är även ett av de verktyg kommunen har för att få samhället att växa.
Genom att locka nya invånare skapas en boendeefterfråga, bostadsfrågan löses genom att bygga
mer och byggandet sker där det anses attraktivt för invånarna, därmed lockas fler invånare till
kommunen. Detta är en rullande cykel som medför positiva intäkter och tillväxt för kommunen.
Men det väcker också frågor om vems intresse det är som styr byggandet, och i vems intresse
byggs det? I det analyserade materialet finns en tydlighet i resonemanget och ett samband
mellan byggande och önskan om ökad befolkningsmängd. Återkommande är just det vattennära
läget som viktig faktor för att skapa attraktivt boende. Bostadsområdenas uppgift är att locka
vissa önskvärda samhällsgrupper. Kan det då innebära att bostadsbebyggelse sker i mindre
lämpliga områden, trots risken, för att det genererar ett annat värde? Hur kommunen formas är
upp till beslutsfattarna genom planmonopolet. För gällande översiktsplan hade Värmlands
länsstyrelse synpunkter på planerade bebyggelseområden, då riktlinjerna för översvämning i de
flesta fall måste bortses från. Invånarna har egentligen inte mycket att invända mot planeringen,
men eftersom behovet av bostäder kvarstår blir de nya bostäderna uthyrda eller sålda ändå.
Kanske uppskattas bostäderna till och med då en vacker livsmiljö kan visas upp för omvärlden.
Det är möjligt att det inte är bostadsfrågan som hanteras i planläggningen av vattennära
bostadsområden, utan attraktivitetsfrågan. Antagligen hade bostäder i andra områden bebotts
om inte andra alternativ funnits. Hade andra, men säkra, områden prioriterats hade redan
existerande vattennära områden funnits kvar. Konkurrensen om dem hade kanske varit hård,
men det hade ändå varit ett av flera alternativ för den bostadssökande. I och med att bostäder
byggs i översvämningshotade områden kan åtgärder för anpassning vidtas. Enligt Mossberg et
al. (2011), Lavell et al. (2012) och Barros et al. (2014) måste samhället anpassas efter nya
förutsättningar som de ostoppbara klimatförändringarna innebär. Översiktsplanen anger till
exempel att konsekvenserna från översvämning kan hanteras genom anpassningsåtgärder i den
fysiska planeringen. Idén med översvämningsprogrammet är att det ska skapa en stad med
beredskap på både kort och lång sikt (Karlstad kommun 2012a). Att införa anpassningsåtgärder
på planeringsnivå innebär att utbyggnad av staden fortsatt kan ske på ett hållbart sätt (Karlstad
kommun 2010). Detta ger intrycket att översvämningsproblematiken arbetas med, men inga
konkreta krav framkommer. Inte heller tidsplanering eller önskan om framtida samhälle där
risken hanteras på ett sådant sätt att den inte längre anses utgöra problem. Motsägelsefullt är att
en av antagna stadsbyggnadsprinciper är ökad tillgänglighet till Klarälven och Vänern (Karlstad
kommun 2012a) och kunskap om översvämningsrisken samt att miljö- och klimatarbetet anses
avgörande för att den vattennära bebyggelsen ska kunna fortsätta enligt nuvarande form
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(Karlstad kommun 2013a). Kunskap om risken och ett eget motiverande om behov av
anpassning har ändå inte betydande påverkan på styrdokumenten för kommunens utveckling.
Vattennära läge är en tillgång, den tillgången ska tas till vara på även om det innebär att annat
hamnar i skymundan. Det finns en inriktning för hur staden ska formas för att tillvarata vattnets
värde, vilken är tydligare.
Motstridigt är när både översvämningsprogrammet och översiktsplanen skriver att om
riktlinjerna för ny bebyggelse i översvämningshotade områden inte kan följas, ska istället
riskanalys genomföras i samband med detaljplan (Karlstad kommun 2010; Karlstad kommun
2012a). Antagligen kan inte vedertagna riktlinjer följas då det innebär att de områden som är
önskvärda att bebygga, inte är genomförbart. Gällande översiktsplan står uttryckligen att
trenden är central bebyggelse, istället för som i tidigare plan utvidga staden (Karlstad kommun
2012a), därmed finns inte mycket annat att välja på än centralt och vattennära. Det innebär att
det är viktigare med bostäder i vissa områden än att följa riktlinjer som kommunen själva
beslutat om. I och med att läget är så pass avgörande att konstaterad risk kan bortses från, måste
det innebära att en godtagbar risknivå accepteras. Översvämningsprogrammet anger att
riktlinjer i samband med återkomsttid kan ge uttalande om godtagbart risktagande (Karlstad
kommun 2010). Riktlinjerna är baserade på återkomsttider, men riktlinjerna kunde ju bortses
från om riskanalys genomfördes. Enligt Cox och Pezzullo ska bästa tillgängliga information
utgöra grund för acceptabel risknivå (Cox & Pezzullo 2016: 151). Information finns om
historiska översvämningar, liksom analys av framtida klimatförändringar och dess inverkan.
Då måste den risknivån kommunen är beredd att acceptera också vara välgrundad. Cox och
Pezzullo (2016) menar att det finns ett missnöje bland medborgare som inte är delaktiga i beslut
med inverkan på deras liv. Det finns en skillnad i vem som fattar beslut och vem som drabbas
av beslutet. I undersökt material går inte att utläsa vad som anses vara en godtagbar risk, ej
heller om olika individers förutsättningar ska tas hänsyn till när denna bedömning görs.
Undantag från riktlinjer motiveras av riskanalys med åtgärdsförslag. Men om åtgärdsförslaget
ska innebära nolltolerans mot risk eller vilken risknivå som är acceptabel går inte heller att
utläsa. Då riktlinjerna med återkomsttid redan förbigåtts kan antas att accepterad nivå är lägre
än återkomsttid i riktlinjerna.
Karlstad är en stad i utveckling, med framåttänkande och drivkraft att växa och bli större. De
beskriver sig själva som en kommun där tillväxten präglas av miljö och hållbarhet (Karlstad
kommun 2010; Karlstad kommun 2012b). En önskan om tillväxt visar sig påtaglig när
dokumenten analyseras, och omfattande satsningar görs för att uppnå visionen om 100 000
invånare. Enligt Wheeler (2013) har globala ekonomiska påtryckningar skapat fokus att en stad
ska växa istället för att exempelvis satsa på hållbarhet (Wheeler 2013: 1). Det framkommer
egentligen inte någon förklaring till visionen, det kan bara spekuleras i utifrån de mål som
framställs som avgörande för att uppnå den. Framför allt finns i flera av dokumenten en
inställning att önskvärda samhällsgrupper, såsom personer med konkurrenskraftig kompetens
och utbildning, ska lockas till kommunen för att bland annat generera företagsetableringar
(Karlstad kommun 2008; Karlstad kommun 2012a; Karlstad kommun 2012b; Karlstad kommun
2013b). På detta sätt framställs vissa utvalda samhällsgrupper som mer önskvärda eftersom de
kan bidra till att nå kommunens vision. Enligt Marcuse (2009) ska människornas olikheter
bemötas utifrån ett hållbart- och mångfaldssamhälle med samma rätt till nutida och framtida
stad utan att någon utesluts (Marcuse 2009). Kan Karlstad då etablera sig som en hållbart
utvecklande kommun? Krasst dragen slutsats efter den analys som här genomförts är
attraktiviteten för önskvärda samhällsgrupper viktigare än att anpassa samhället efter alla
individer. Från ett miljörättviseperspektiv är sociala skillnader det som avgör möjligheten att
välja och påverka omgivningen (Walker 2011: 1ff). Hur skillnaderna påverkar människorna är
individuellt, men att utvecklingen grundas på ett tydligt ställningstagande om prioritering av
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vissa, ger direkt orättvisa förutsättningar. Om en översvämning inträffar i Karlstad och drabbar
bostadsområden är det individernas förutsättningar att hantera händelsen, deras sårbarhet, som
har avgörande betydelse för om översvämningen blir en katastrof eller ej.
Miljörättviseperspektivet anger att utgångspunkt ska vara identifiering av orättvis exponering
och sårbarhet för att sedan kunna bemöta detta (Shiva 2015). Ekonomisk trygghet är en
förutsättning för ökad resiliens och resistens. Därmed inte sagt att riskområden med sin vackra
natur ska vara tillgängliga för mer ekonomiskt starka samhällsgrupper, alla ska ha samma
möjlighet att ta del av samma bostadsområden. Rättvisa innebär att samma möjligheter finns
att göra eget val utifrån vad sin egen uppfattning om rättvisa och behov är (Shiva 2015).
Individer ur mindre ekonomiskt starka samhällsgrupper ska också kunna bosätta sig i
översvämningshotade områden om önskan finns att ta del av vacker omgivning. Men om en
händelse inträffar har sårbarhet avgörande betydelse för hur händelsen utvecklar sig för varje
person. Förutsättningarna är därmed inte rättvisa. Kommunen kan inte anses fullfölja sitt ansvar
eftersom prioriteringen är tydlig: Utformning av områden grundas i tillväxtmålet. Ett orättvist
samhällsplanerande.
Egentligen är det inte en konstig prioritering som görs av kommunen. Genom att vara en
drivande kommun med framtidstro om ökad befolkning och tryggade intäkter, blir den starkare.
Mer stöd kan då ges till de som idag är sårbara, mer individuella förutsättningar kan göras efter
både person och område. Rättvis fördelning är inte ett mått på likvärdigt fördelad mängd (Shiva
2015). En stark kommun kan gynna alla samhällsgrupper. Miljörättvist sett är det inte rätt att
skjuta upp hanteringen av orättvisor på framtiden. Det är inte lättare att hantera sårbarhet och
skillnader imorgon istället för idag. Enligt Wheeler (2013) måste gällande hållbarhetsproblem
identifieras först, även om förändringar sker långsamt är det en katastrof som inträffar i
samhället, problem som sker här och nu och måste uppmärksammas (Wheeler 2013: 2f).
Dagens risksamhälle, skapat genom modernisering, är ett hot mot mänskligheten (Cox &
Pezzullo 2016: 150) och för Karlstads del är översvämningsrisken omfattande (SOU 2007;
Karlstad kommun 2010; Karlstad kommun 2012a). För att samhällen ska kunna växa i
samförstånd med geografiskt läge är miljöfrågorna relevanta att ha med i åtanke och beslut, en
svår balans att uppnå (Wheeler 2013: 25f). I Karlstad har denna problematik visat sig påtaglig
eftersom vattennära områden ändå bebyggs, trots att det geografiska läget är en samhällsrisk.
Globala påtryckningar om att samhällen ska växa präglar utformningen av
samhällsplaneringen. För att öka tillväxten i kommuner anpassas de politiska dagordningarna
för att förbättra sin attraktivitet och därmed hantera konkurrensen mellan samhällen, en slags
marknadsföring sker där centrala och vattennära områden används som lockbete (Granberg et
al. 2016). Livsmiljöerna utformas specifikt efter de samhällsgrupper som kommunen önskar
attrahera eftersom det genererar tillväxt, företagsetableringar och ökad befolkningsmängd
(Karlstad kommun 2008; Karlstad kommun 2012a; Karlstad kommun 2013b). Det blir tydligt
att tillväxten är en enormt stark drivkraft i kommunens samhällsplanering. Önskan att bli större
är inarbetad i övriga styrdokument och ger ett sammanhållet arbete att sträva efter det
gemensamma målet.
Livsmiljöernas utformning ska attrahera just de önskvärda samhällsgrupperna (Karlstad
kommun 2012a; Karlstad kommun 2013b). Närheten till vatten är en viktig attraktionskraft och
en förutsättning för stadens utveckling (Karlstad kommun 2008; Karlstad kommun 2010;
Karlstad kommun 2012a; Karlstad kommun 2012b; Karlstad kommun 2013a; Karlstad
kommun 2013b; Karlstad kommun 2014). Allt fler bostäder förläggs vid vatten på grund av
attraktionskraften (2011:22 2011). Att få till en sådan stadsplanering och samtidigt verka för
översvämningsanpassning är en komplicerad utmaning. Bostadsområden vid vatten är sårbara
och i framtiden kommer ökad exponering av naturkatastrofer ske (Granberg et al. 2016).
Samhällen blir ostabila, utan lokal identitet trycker globaliseringen på utvecklingen (Wheeler
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2013: 12f). Studier har visat att stadsplaneringen lägger mindre vikt vid klimatanpassning i
områden med hög ekonomisk och politisk attraktivitet (Granberg et al. 2016). Karlstad, precis
som många andra tillväxtorter med liknande problematik, använder en av sina tillgångar för att
säkra framtidens skatteintäkter och bli en av de ledande kommunerna. Samhällsutvecklingens
ansvar ligger på beslutsfattarna, strävan efter att bli 100 000 invånare är stark. Konflikten
mellan anpassning och tillväxt är uppenbar, men tillväxt ser ut att vara den starkare av de två.
Att få ihop vattennära bostadsbebyggelse och översvämningsanpassning utan att de konkurrerar
med varandra är en utmaning, men om inte åtgärder vidtas riskeras istället stora ekonomiska
värden och mänsklig välfärd. En konflikt mellan tillväxt och hållbar utveckling måste hanteras
(Granberg et al. 2016). Enligt Shiva (2015) ska rättvisa grundas via naturens och människornas
förutsättningar, där klimatförändringens risker hanteras och samhällsplaneringen anpassas
istället för att låta globala påtryckningar begränsa oss (Shiva 2015). Beslutsfattarna skulle väl
aldrig, utan vedertagna åtgärder, godkänna planer som utgör en fara för sina medborgare när
staden byggs för dem, och det viktigaste är att medborgarna är stolta över sin stad. Det är också
nya medborgare inom önskvärda samhällsgrupper som ska lockas för att generera tillväxt.
Deras säkerhet eller inställning till staden bör inte riskeras för att på kort sikt skapa en bild av
kommunen som tillväxtort med stor potential i den allt mer globaliserade världen. En godtagbar
risknivå ser ut att vara det verktyg kommunen har för att säkerställa rättvisa och att konflikt
mellan attraktivitet och anpassning inte uppstår.
Om missnöje finns bland invånare att inte vara del av beslutsprocessen för samhällets
utveckling framkommer inte. Det är möjligt att befintliga invånares önskemål också tas tillvara
på genom att skapa dessa områden. Men det framkommer inte heller om olika individers
förutsättningar tas hänsyn till vid bedömning om godtagbar risk vid riskanalys för bebyggelse
av översvämningshotat område. Däremot finns tydligare ställningstagande vad som gäller för
att öka attraktiviteten för mer tillväxt och vara en del av den globala konkurrensen. Karlstad är
ett risksamhälle där viljan att skapa en hållbar utveckling finns, men rättvisan hänger inte med
i utvecklingen. Attraktiva områden skapas trots egna konstaterade riktlinjer för riskhantering.
Den gamla sägnen säger att staden går under när vatten från Vänern och Klarälven möts på
stora torget (Granberg et al. 2016), men det verkar inte vara ett hinder. Att Karlstad kommun
strävar efter anpassning till översvämningsrisken (Karlstad kommun 2010; Karlstad kommun
2012a) är en sanning med modifikation. Som Granberg et al. (2016) skriver arbetar många
kommuner med anpassningsåtgärder på olika sätt, men det kan också vara ett verktyg för att
profilera staden och stärka attraktiviteten samt tillväxten. Via det som framkommer vid analys
av dokumentens resonemang som prioriterade intresseområden, kan ett konstaterande göras att
attraktivitet är viktigare än tillväxt. Något som också Granberg et al. (2016) konstaterade vid
analys av Karlstad kommuns detaljplaner och översiktsplaner (Granberg et al. 2016).
Riskutsatta översvämningsområden kan betraktas som marknadsföringsobjekt av kommunen.
Även om detta är en studie av en mindre ort i Sverige, är problematiken för ansvarsfördelning
och samhällsprioritering applicerbar på andra orter och kommuner med liknande
förutsättningar. De antropogena orsakerna till klimatförändringen och det ökade hotet från
översvämningar är skapade av oss alla. Att anpassa efter klimatkrisens förutsättningar faller
tillbaka på oss som orsakat den. Det som varit och är orsaken till förändringarna, toppstyrning
och ojämn ansvarsfördelning, är återigen dominerande nu när anpassning ska ske. Intresset att
bygga är för oss alla, men det är inte för alla det byggs. Kommunen bygger i sitt intresse för
attraktivitetens skull. Fokus är på samhället och infrastruktur, individen (den lilla människan)
får klara sig själv.
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7 SLUTSATSER
Utifrån analys av resonemang i styrdokument för samhällsplanering och klimatanpassning kan
konstateras att skapandet av en attraktiv stad för att uppnå tillväxt väger tyngre än anpassning.
Ur rättviseperspektiv tas inte hänsyn till individers sårbarhet och förutsättningar, då lockandet
av önskvärda samhällsgrupper istället prioriteras. Vattennära bostadsbebyggelse är en
marknadsföringsmässig tillgång, även om översvämningsrisk finns.
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