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Abstract 

The purpose of this study was to highlight the problem of low groundwater levels and water 

shortage by analyzing how Sweden's management and adaptability capabilities work in 

comparison with risk management strategies. The collected result was analyzed against the 

so-called 4-E Strategies (Enforcement, Engineering, Education, and Economic) as the main 

framework. In addition, the study aimed at investigating how the ability can be created 

through these strategies and which of these the municipalities consider to be most effective. 

The data collection took place through individual semi-structured interviews with 

representatives from 5 municipalities. The answers from the interviews were then analyzed 

with qualitative content analysis, where responses generated from the qualitative content 

analysis were set against the 4-E strategies. The result shows that the interviewees believe that 

all prevention strategies may be useful depending on the context and when it is used. In 

addition, they must also be adapted to the local conditions in the current geographic area. The 

result also shows that all 4-E strategies are needed to create efficient handling and adaptability 

for drinking water management. The study's results show that the Swedish municipalities' 

management and adaptability to these strategies is satisfactory. 
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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att belysa problemet med låga grundvattennivåer och vattenbrist 

genom att analysera hur svenska kommuners hanterings- och anpassningsförmåga fungerar i 

jämförelse med riskhanteringsstrategier. Det insamlade resultatet analyserades gentemot de så 

kallade 4-E strategierna (Enforcement, Engineering, Education, och Economic) som 

grundläggande ramverk. Därutöver syftade den till att undersöka hur förmågan kan skapas 

genom dessa strategier och vilka av dessa som kommunerna anser vara mest effektiva. 

Datainsamlingen skedde genom enskilda semi-strukturerade intervjuer med representanter 

från 5 kommuner. Svaren från intervjuerna analyserades sedan med kvalitativa 

innehållsanalyser där svar som genererats fram från den kvalitativa innehållsanalysen sedan 

ställdes mot 4-E strategierna. Resultatet visar att de intervjuade anser att samtliga 

preventionsstrategier kan vara användbara beroende på i vilken kontext och när de används. 

Utöver detta måste de också anpassas efter de lokala förhållanden som råder inom det aktuella 

geografiska området. Resultatet visar också att samtliga 4-E strategier behövs för att skapa en 

effektiv hanterings- och anpassningsförmåga kring dricksvattenhantering. Studiens resultat 

indikerar att svenska kommuners hanterings- och anpassningsförmåga gentemot dessa 

strategier är tillfredsställande.  
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Inledning   
Klimatförändringar är ett pågående och framtida problem som drabbar såväl Sverige som 

övriga delar av världen (Pachauri, et al., 2014). Förändringarna i klimatet ger lokalt 

konsekvenser på många olika sätt. I Sverige förväntas översvämningar återkomma oftare med 

nivåer som motsvarar en sannolikhet från 100-årsflöden (SOU, 2007:60, p. 13). Högre medel- 

och extremtemperaturer är troliga och med ett förändrat klimat finns en ökad risk för 

naturkatastrofer (Thörn, et al., 2016, p. 9). I och med ett varmare klimat flyttas 

temperaturzonerna längre norrut (Persson, 2015, pp. 17-19) och norra Sverige kommer att 

uppleva mildare vintrar (Andersson, et al., 2015, p. 41). En av de stora konsekvenserna med 

klimatförändringar som nu synliggörs i Sverige är att grundvattennivåerna periodvis sjunker, 

vilket de också har gjort de senaste åren (SGU, 2018(c)). Vattenförsörjningen är ett av de 

områden som SMHI bedömer kan bli problematiskt (Kjellström, et al., 2014, pp. 24-25).  

De senaste tre åren har sydöstra Sverige varit hårt drabbat. Trots att grundvattennivåerna 

återhämtade sig (SGU, 2018(b)) under hösten 2017 och vintern 2018 innebar det inte att 

riskerna med låga vattennivåer försvann, vilket sommaren 2018 med all tydlighet visade. Med 

risk menas här kombinationen av sannolikheten att en händelse sker tillsammans med de 

konsekvenser som händelsen leder till (MSBFS, 2015:5, p. 1). Risken med klimatförändringar 

kan bäst beskrivas som en ”framväxande risk” (Sonnsjö & Mobjörk, 2013, p. 28), vilket är 

risker som uppstår genom framtida händelser eller beror på sårbarheter som inte existerar 

ännu. Denna typ av risker kan, om de genom olika beslut flyttas framåt i tiden, också leda till 

risköverföring. Risköverföring är när en händelse som skulle ha inträffat inte sker på grund av 

de åtgärder som samhället genomfört, varpå risken för en negativ händelse flyttas fram till ett 

tillfälle där sårbarheten kan vara större vilket skulle göra konsekvenserna värre (Etkin, 1999, 

p. 70).  

Vattenförsörjningen som är en central del för ett fungerande samhälle (SOU, 2007:60, p. 277) 

ska enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS, 2006:412, p. 2) skötas av kommunen. Det 

är genom lagar och förordningar som hanteringsförmågan också styrs. Kommuner ska genom 

bland annat lagen om extra ordinära händelser (SFS, 2006:544) analysera händelser som inte 

tillhör vardagen för att minska sårbarheten mot dessa händelser och förbättra förmågan att 

hantera dem (Mossberg Sonnek, et al., 2011, p. 18). Det finns en problematik gällande 

kunskapsfördelningen mellan kommuner och expertmyndigheter gällande risker kopplade till 

klimatanpassningen som resulterar i att det uppstår brister i samordningen mellan 

myndigheterna och kommunerna. Bristerna beror på otydligenheten om vilka riktlinjer som 

gäller och vilket tidsperspektiv som man ska utgå ifrån. Orsaken till otydligheten anses delvis 

handla om regionala skillnader men också att kommunerna har problematik i att tyda SMHI:s 

klimatscenarier (SOU, 2017:42, p. 19). Därmed behöver det undersökas hur kommunen kan 

hantera och anpassa för de risker som kommer.  
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De senaste åren har Sverige haft låga vattennivåer vid upprepade tillfällen (SGU, 2018(a)), 

något som kan skapa problem för samhällets funktionalitet, industrier och människor i 

allmänhet, främst eftersom det används stora mängder vatten i vardagen. Exempelvis behövs 

det ungefär 500 liter vatten per kg potatis (Johansson Thunqvist, 2013, p. 4) som odlas i 

Sverige. Vi människor använder cirka 140 liter per dag och person (Svenskt vatten, 2017), 

mängder som kan anses vara stora i internationell jämförelse. En minskad tillgång på vatten 

kan inte minst skapa risker för jordbruket. 

Vattenförsörjningen i Sverige kan påverkas på flera sätt till följd av klimatförändringar 

(Andersson, et al., 2015, p. 9). En av dessa är låga grundvattennivåer som tros vara till följd 

av ett varmare klimat och förändrade nederbördsmönster. Liten nederbörd i sydöstra Sverige 

har bidragit till låga grundvattennivåer speciellt under somrarna 2016 och 2017 (MSB, 2016; 

SGU, 2017), liksom 2018. Den nederbörden skulle kommit under våren, då nederbörden 

under våren är viktigast för grundvattenbildningen i sydöstra Sverige. I andra delar av Sverige 

är det nederbörd under sommarmånaderna som bidrar mest till bildandet av grundvatten 

(Eveborn, et al., 2017, p. 23). Grundvatten bildas då nederbörd infiltrerar marken. Vattnet 

som nederbörden genererat kan avdunsta direkt av värme eller senare av de träd som tagit del 

av det. Vattnet som finns kvar rinner antingen till närmsta vattendrag och blir ytvatten eller 

rinner ner till markens vattenmagasin (Eveborn, et al., 2017, pp. 15-21).  

Trots att grundvattenbildningen till huvudsak sker under våren för vissa delar av landet är det 

under sommaren de största nederbördsmängderna kommer (Persson, 2015, p. 21). 

Nederbörden under sommaren tas upp av vegetationen vilket därmed leder till att grundvatten 

inte bildas under denna period (Eveborn, et al., 2017, p. 18). I norr bildas inte heller något 

grundvatten under vinterperioden, vilket resulterar i att nivåerna är som lägst där precis innan 

snösmältningen (Eveborn, et al., 2017, p. 21). Den sammanlagda effekten av hur mycket 

nederbörd som faller och hur mycket som avdunstar gör att det inte är tiden med mest 

nederbörd som ger den största grundvattenbildningen. 

Åren med avvikande årsmedeltemperatur varierade kraftigt från kallare till varmare år 2000–

2013 enligt SMHI:s rapport (Persson, 2015, pp. 7-9). Enligt en rapport från SGU har 

medeltemperaturen varit över det normala de allra flesta åren och varmare temperaturer i 

framtiden kan bidra till att en större del av nederbörden avdunstar istället för att omvandlas 

till grundvatten, speciellt under sommaren (Eveborn, et al., 2017, p. 36). I och med 

klimatförändringar, som för med sig ett varmare klimat, kan det komma att innebära att 

grundvattenbildningsperioden förkortas (Eveborn, et al., 2017, p. 36). För de sydöstra delarna 

av landet som har liten nederbörd kan ett varmare klimat innebära att vegetationsperioden 

som i dagsläget är 190–210 dygn (Persson, 2015, p. 18) förlängs. Ett förändrat klimat tycks i 

framtiden ha en stor påverkan på vattenförsörjningen i Sverige. 
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Den tidigare forskningen om framtida dricksvattenproduktion som gjorts i Sverige är inriktad 

på tekniska lösningar, som exempelvis gråvattenhantering (Pidou , et al., 2007; Jamrah, et al., 

2008) som är allt avfallsvatten utom det som har funnits i toaletter. En del studier är rapporter 

rörande avsaltningsanläggningar (Sjöstrand & Kärrman, 2014) och grundvattenbildningar 

(Eveborn, et al., 2017) för att nämna några. Det finns också forskning som inriktar sig på 

riskhanteringen (Norén, 2016, p. 43) och som visar att riskbedömningarna är bristfälliga i 

frågor som berör bland annat dricksvattenhantering i ett förändrat klimat.  

Undersökningar och forskning om dricksvattenproduktion med anknytning till 

klimatförändringar och hur svenska kommuners klimatanpassningsarbete ser ut mer allmänt 

(Eklund, et al., 2018; Kjellström, et al., 2014; Persson, 2015; Thörn, et al., 2016). För att 

dricksvattenhanteringen ska kunna utvecklas i relation till de framväxande riskerna som 

klimatförändringarna för med sig, behövs analyser med riskhantering som utgångspunkt. Att 

riskhantering föreslås integreras med klimatanpassningsåtgärder är inget nytt (Allen, et al., 

2012), men antalet studier där teorier från riskhanteringens mer traditionella sammanhang 

testas är få. I den här studien används strategier inom personsäkerhetsområdet i ett försök att 

tillämpa dem inom klimatanpassningens och dricksvattenhanteringens kontext. 
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Teoretisk Ramverk 

Klimat  

Klimat är ”de genomsnittliga väderförhållanden som framträder under en längre tidsperiod” 

(Eveborn, et al., 2017, p. 8). Klimatförändringar är med andra ord då det genomsnittliga 

vädret inte stämmer överens med tidigare genomsnitt. Lavell et. al. (2012, p. 40) menar att ett 

klimat där ett varmare genomsnitt uppstår kan resultera i färre antal kallare dagar, vilket 

skulle leda till en minskad variation av temperaturer. Väderhändelser som exempelvis stor 

nederbörd under kort tid benämns som extrem väderhändelse. Extrema väderhändelser som 

ökade extrema temperaturer, beror inte alltid på enbart klimatförändringar. Däremot då 

förändringar i det genomsnittliga klimatet uppstår, som varar under lång tid och är 

koncentrerade till en region, anses det troligtvis bero på klimatförändringar (Stott, et al., 2004, 

pp. 610-612).  

Klimatförändringar behöver inte vara huvudorsaken till variationer i klimatet utan det kan 

ibland vara helt naturliga variationer, som exempelvis El Niño i Stilla havet (Seneviratne, et 

al., 2012, p. 115). Extrema väderhändelser kan se olika ut och även hur de påverkar ett 

samhälle kan skilja sig (Lavell, et al., 2012, pp. 40-41). Genom skillnader gällande hur 

väderhändelserna ser ut och hur de påverkar ett samhälle, anses dessa händelser vara 

komplicerade vilket också belyses i hur dessa händelser hanteras eller behöver hanteras 

(Lavell, et al., 2012, pp. 42-44). Sådana risker brukar kallas för komplexa risker (Sonnsjö & 

Mobjörk, 2013, pp. 23-24), och kan också utlösa kaskadeffekter som förvärrar händelsen 

ytterligare.  

En av de extrema väderhändelser som kan uppstå är torka (eng. ”drought” (Seneviratne, et 

al., 2012, p. 167)). Torka definieras generellt som ovanligt långa perioder av liten eller ingen 

nederbörd (Andersson, et al., 2015, p. 43). Detta leder i förlängningen till obalans i 

ekosystemet. Torka är en sådan typ av extrema väderhändelse som är komplicerad eftersom 

den påverkar ett samhälle olika beroende på hur dess sårbarheter ser ut. Torkan som är nära 

förknippad med låga grundvattennivåer kallas hydrologisk torka (Seneviratne, et al., 2012, p. 

167). Sverige har inte drabbats av torka som resulterat i större katastrofer, däremot har 

torrperioder skapat problem i vattenförsörjningen på lokal och regional nivå (Persson, 2015, 

p. 34). Under sommaren 2018 införde flera kommer bevattningsförbud och ca ett 90-tal 

kommuner gick ut med en uppmaning att invånarna skulle försöka begränsa sin 

vattenanvändning (Svenskt vatten, 2018). Bakgrunden till att fler kommuners 

dricksvattenförsörjning påverkades under 2018 var en ovanligt varm och torr maj, juni och 

juli månad i kombination med liten nederbörd (SMHI, 2018).   

De scenarion som SMHI har modellerat fram pekar på att klimatförändringarna i huvudsak 

kommer att medföra ökad nederbörd i Sverige, förutom landets södra delar, under sommartid 

(Kjellström, et al., 2014, p. 35). Klimatförändringarnas manifestering och påverkan kan därför 

komma att variera beroende på vilken del av landet som drabbas (Mossberg Sonnek, et al., 

2011, p. 45). Risken för översvämningar kommer att öka regionalt, vilket skulle kunna leda 

till att vattentillgångarna kan öka, något som anses vara gynnsamt för vattenförsörjningen 
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(SOU, 2007:60, p. 280). Vattenkvalitén i vattentäkterna förväntas förändras i och med 

översvämningarna. Huvudproblematiken enligt klimatmodellerna kommer däremot att vara 

låga nivåer i vattendragen och torka, vilka kan komma att ge konsekvenser för 

vattenförsörjningen (Andersson, et al., 2015, p. 154).  

De faror som uppstår för dricksvattnet i samband med klimatförändringar är inte bara en 

minskad tillgång på vatten utan också en ökad risk för kemiska föroreningar i vattentäkterna 

och att vattenburna sjukdomar blir fler (SOU, 2016:32, pp. 150-156). Det sistnämnda tros 

komma genom ökad nederbörd och ökade temperaturer vilket påverkar grundvattnets 

möjlighet att filtrera bort dessa sjukdomar (SOU, 2016:32, pp. 152-153). 

SMHI, som har studerat de fyra största sjöarna och vattenområdena i Sverige, har konstaterat 

att förutom de ovan nämnda riskerna kan klimatförändringar i framtiden innebära risker som 

ras/dammbrott, minskad period av is, förändrad tillrinning och låga vattenflöden (Eklund, et 

al., 2018, pp. 24, 26, 52, 76, 95). Mälaren eller Göta Älv som tillsammans försörjer ca 2,8 

miljoner människor med råvatten från dessa vattentäkter är särskilt utsatt för kommande 

klimatförändringar om inte anpassning görs (Eklund, et al., 2018, pp. 7, 57). I och med den 

komplexa riskbilden behövs en medvetenhet i frågor som rör hantering- och 

anpassningsförmåga. 

Anpassnings- och hanteringsförmåga 

Hantering (eng. ”coping”) definieras som människors- och/eller organisationers sätt att agera 

på en händelse med de resurser som finns, för att kortsiktigt uppnå ett resultat (Wisner, et al., 

2004, p. 113). Anpassning (eng. ”adaptation”) kan enligt Mossberg Sonnek, et. al. (2011, p. 

9) definieras som samhällets sätt att hantera långsiktiga förändringar och ta del av de 

möjligheter en förändring innebär. Klimatanpassning handlar därmed om hur ett samhälle 

som påverkas av klimatförändringar, hanterar de risker som förändringarna innebär och 

använder de eventuella positiva effekterna av dessa förändringar. Förmågor beskrivs som 

kombinationen av styrkor och resurser som samhällen, organisationer, grupper i samhället och 

individer har för att kunna uppnå vissa mål (Lavell, et al., 2012, p. 33).  

För att ett land ska få en fungerande klimatanpassnings- och hanteringsförmåga är det centralt 

att det finns förståelse för vad som skapar problemen. Forskningen är överens om att 

sårbarhet (eng. ”vulnerability” (Lavell, et al., 2012, p. 32)) är ett centralt begrepp för att förstå 

vart samhället har sin svaghet. Sårbarhet är i sammanhanget med klimatanpassning förknippat 

med sociala faktorer och vilka förmågor samhället har ur en social kontext att hantera en risk 

(Lavell, et al., 2012, p. 33). För att hantera och anpassa är det nödvändigt med förståelse om 

hur sårbarhet uppstår och framförallt hur sårbarheten kvarstår om den inte åtgärdas (Cardona, 

et al., 2012, p. 70). Wisner et. al. (2004, pp. 49-56) menar att sårbarhet uppstår genom 

mänskliga och sociala processer och att dynamiska faktorer skapar osäkra förhållanden. Enligt 

Wisner et. al. (2004, p. 51) kan sårbarhet delas in i tre huvudkategorier; grundorsaker, 

dynamiskt tryck och osäkra förhållanden. Dessa förklaras kortfattat som en kedja av faktorer 

som leder till sårbarhet. En länk i grundorsaken skulle kunna vara ett svagt politiskt system 

som medför brist på resurser, investeringar och kompetensförsörjning.  
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Wisner et. al. (2004, p. 4) menar att mänskliga och sociala aspekter bör tas i beaktning vid 

sårbarhetsbedömningar av katastrofer. Fokus bör därför inte enbart ligga på faran i sig utan 

också fokusera på de sociala och mänskliga aspekterna som skapar sårbarheten. Wisner et. al. 

(2004, p. 5) fortsätter och menar att om sociala aspekter inte tas med i analyserna av en 

katastrof ökar risken att missförstå förloppet i en katastrof, och följaktligen minskar 

möjligheterna att förebygga framtida katastrofer.  

Komplexa risker 

Klimatrelaterade risker är i grunden komplexa. Komplexa risker skulle kunna beskrivas som 

risker som inte följer en traditionell linjär modell mellan orsak och verkan, där exempelvis 

effekterna av den aktuella händelsen inte synliggörs direkt efter händelsen utan snarare efter 

en fördröjningsperiod. En annan beskrivning av komplexa risker skulle kunna vara att det är 

ett flertal antal variabler som påverkar varandra och som kan göra mönstret oförutsägbart, 

vilket kan leda till, i vissa fall irreversibla effekter (Sonnsjö & Mobjörk, 2013, pp. 23-24).  

Komplexa risker utgörs huvudsakligen av ”framväxande risker, systemiska och 

epistemologiska risker” (Sonnsjö & Mobjörk, 2013, p. 28). ”Framväxande risker” (Sonnsjö & 

Mobjörk, 2013, p. 28) kan beskrivas som framtida risker som avser både framtida händelser 

och framtida sårbarheter där komplexiteten ligger i att kunna förutse effekterna som i många 

fall kan vara indirekta. Komplexiteten ligger i huvudsak på fokuset av tidsperspektivet och att 

det inte finns historiska erfarenheter att använda som kunskapsbank.  

”Systemiska risker” (Sonnsjö & Mobjörk, 2013, p. 30) definieras som risker som är spritt över 

flera system och inte följer den socio-politiska strukturen eftersom risken kan spridas över 

flera länder. Dessa typer av risker berörs av den centrala utmaningen av att ha flera 

beroendeförhållanden i system sammankopplade mellan varandra, som exempelvis 

elförsörjningen. När ett system fallerar kan flera andra system påverkas. Dessa risker är 

komplexa på grund av dess uppbyggnad och inte i huvudsak för att de är okända.  

Den sista ”epistemologiska risker” (Sonnsjö & Mobjörk, 2013, p. 33) kan bäst beskrivas som 

risker där det finns oförutsägbarhet, något som exempelvis skapas genom brist på information 

som inte var tillgänglig innan. Även gällande dessa typer av komplexa risker finns det inte 

alltid ett kartlagt orsak-verkan samband. Dessa oförutsägbara risker är ofta nära kopplade till 

vetenskapliga diskussioner eftersom dessa risker är något som kan bedömas både objektivt 

och subjektivt. Diskussionerna kan enligt Sonnsjö & Mobjörk (2013, p. 34) i huvudsak handla 

om hur människan försöker att förstå riskerna och hur den ska kunna hantera riskerna.  

Komplexa risker kan med andra ord inte nödvändigtvis endast kopplas till klimatet, utan 

också hanteringen och anpassningen. Klimatet kan däremot vara en risk som utgör flera av de 

nämnda typerna av komplexa risker. Möjligheterna att hantera risker är ofta styrda efter de 

lokala förhållandena, vilket ytterligare gör hanteringsförmågan mer komplex då riskerna 

lokalt kan skilja sig. (Johansson & Wallin, 2015, pp. 47, 49).  
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Det gäller framförallt vattenförsörjningen där, hur många dricksvattentäkter regionen har, 

spelar en avgörande skillnad i hur planeringen skiljer sig (SOU, 2016:32, pp. 113-114). En 

annan del som har en avgörande roll i hanterings- och anpassningsförmågan är 

ansvarsfördelningsfrågan sett till klimatanpassning. Det innefattar allt från vem som har 

ansvaret i att förebygga till vem som har ansvaret då samhällsstörningen sker, det utöver 

frågan om vem som har det finansiella ansvaret (SOU, 2017:42, pp. 35-41). En anpassning för 

klimatet bidrar också till en förbättrad hanteringsförmåga gällande risker kopplat till 

samhällsstörningen (Lavell, et al., 2012, p. 47).  

Möjligheten till anpassning och hantering är nära besläktade men har enligt Lavell et. al. 

(2012, p. 51) inte samma innebörd då hantering handlar om nutid, att begränsa och överleva 

en händelse. Anpassning handlar om framtida händelser, vilka lärdomar som kan göras samt 

vilka åtgärder som är nödvändiga nu och på längre sikt. De båda behöver ses som nära 

besläktade för att kunna uppnå bästa förmåga att hantera en händelse i närtid och i framtiden 

(Lavell, et al., 2012, pp. 51-52). I en dynamisk samhällsutveckling omfattar analyser av 

riskers förändring över tid stora osäkerhet och därmed omgärdas särskilt anpassningsarbetet 

av stora utmaningar (Sonnsjö & Mobjörk, 2013, p. 29).  

För att riskhanteringen och klimatanpassningen ska bli optimala är lärdomar efter olika 

påfrestningar av samhällsfunktioner en faktor som är väsentlig (Lavell, et al., 2012, p. 53). 

Samtliga delar som beskrivs ovan är alla vitala delar i resiliens. Resiliens är enligt Becker 

(Becker, 2014, p. 143) uppdelat i flera olika centrala definitioner som består av möjligheterna 

för återhämtning efter en händelse, att det finns en buffert kapacitet som ger möjligheter till 

att det uppstår fördröjning mellan olika lägen i hanteringsprocessen, men det kan också 

definieras som möjligheterna att anpassa sig efter påfrestningarna.  

En annan definition av resiliens behöver inte handla om anpassningar utan om att ta lärdomar 

av tidigare händelser och försöka förutse kommande händelser (Becker, 2014, p. 143). Att 

förutse kommande händelser kan i vissa fall göras genom en dokumenterade grund om hur en 

händelse kan utvecklas, exempelvis väderprognoser eller riskscenarion. Det är genom dessa 

som en uppfattning skapas om hur möjligheterna för anpassningsförmåga ser ut och hur 

anpassningen kan utformas (Becker, 2014, p. 145).  

Samhällets förmåga att hantera påfrestningar är skiftande och beror ofta på vilken typ av 

förberedelser eller beredskap som för tillfället finns i organisationen. Hur hanteringen ser ut 

kan skilja sig beroende på om det är på lång eller kort sikt, där man över lång sikt kanske 

måste anpassa samhället efter klimatpåverkan (Mossberg Sonnek, et al., 2011, pp. 14-15). 

Eftersom förberedelser är centrala för samhällets förmåga att hantera risker är 

preventionsstrategier logiska att använda som ramverk för att studera detta.  
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3-E och 4-E strategierna 

Prevention som härstammar från ett latinskt ord betyder ”handling för att förutse”, begreppet 

kopplas till strategier vanligtvis inom hälsoområdet (Nilsen & Andersson, 2015, p. 33). 

Grunden för s.k. skadepreventiva strategier bygger på en modell som på engelska kallas 3-E 

och 4-E eller, E-strategierna (Nilsen & Andersson, 2015, p. 33; Mace, et al., 2001, p. 406), 

eller ”Community-based interventions” (Klassen, et al., 2000, p. 84).  

Kortfattat står 3-E och 4-E för ”enforcement, engineering (eller environment) och education” 

(Nilsen & Andersson, 2015, p. 33) samt ”economics” (Mace, et al., 2001, p. 406). 

Enforcement handlar om att med lag eller riktlinjer tvinga fram en förändring eller en 

riskminimering, denna form av prevention synliggöras i exempel bilbälteslagen (Nilsen & 

Andersson, 2015, p. 33). Engineering går ut på att med tekniska lösningar eller förändringar i 

miljön minimera eller eliminera riskerna (Klassen, et al., 2000, p. 84). Det kan ske genom 

exempelvis installation av brandlarm i byggnader eller att upphöja byggnader i låglänta 

områden. 

Education går ut på att genom utbildning synliggöra de beteenden som kan resultera i skador, 

synliggörandet ska slutligen leda till att riskerna att skada sig minimeras (Schieber & Vegega, 

2002, p. 10). Ekonomi handlar om att ge ekonomiska fördelar i utbyte mot införandet av 

åtgärden. Det kan vara exempelvis att det ges rabatt på försäkring om vissa typer av 

brandsäkerhetssystem finns eller att det ges bidrag för att öka möjligheterna att mindre 

ekonomiskt starka personer också ska få minimera riskerna (Mace, et al., 2001, p. 406).  

Denna form av preventionsteori använder sig av en bred form av strategier eftersom de utgör 

grunden till metodiken som berör möjligheten att förebygga skadehändelser. 

Preventionsteorin grundar sig på bland annat Haddons (1980, p. 416; Andersson & Menckel, 

1995, p. 761; Nilsen & Andersson, 2015, p. 34) teori om aktiva och passiva åtgärder. Aktiv 

prevention är då individen måste ta ett beslut att aktivera preventionen eller förändra sitt 

beteende för att preventionen ska fungera.  

Passiva fungerar oavsett individens beteende då den kan vara inbyggd i systemet (Andersson 

& Menckel, 1995, p. 761). Genom exempelvis utbildning/information kan en ökad förståelse 

för risken och hur man undviker den mynna ut i ett beteende som leder till att risken inte 

uppstår (Klassen, et al., 2000, p. 84). Education kan med andra ord också handla om hur 

beteende eller attityd hos en grupp människor eller ett samhälle kan förändras.  

Schieber och Vegega (2002, pp. 10-11) beskriver dessa strategier utifrån ett scenario gällande 

trafiksäkerhet i Storbritannien och USA. Dessa strategier är oftast kopplade till 

skadeprevention för individer, vilket leder till en diskussion om teorin kan användas i 

sammanhanget med klimatanpassning- och hanteringsförmåga i relation till 

dricksvattenförsörjning. Kopplingen mellan ämnet och teorin synliggörs exempelvis genom 

att det lagstiftats om vem som ska distribuera vatten (SFS, 2006:412), genom tekniska 

innovationer som gråvatten (Pidou , et al., 2007; Jamrah, et al., 2008) eller byggandet av 

avsaltningsanläggningar (Region Gotland, 2017; Borgholm Energi, 2017). 
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Utbildning synliggörs genom information som riktas mot allmänheten om hur vatten genom 

smarta metoder kan sparas (Länsstyrelsen Kalmar, 2016). Den ekonomiska 

preventionsstrategin (Mace, et al., 2001, p. 406) gör sig påmind då det diskuteras och utreds 

hur de åtgärder som implementeras också ska finansieras (SOU, 2016:32, pp. 606-608; SOU, 

2017:42, p. 380). Strategierna finns implementerade på olika sätt i svenska kommuner och 

myndigheter, men hur är attityderna kring dessa olika strategier när de explicit ställs mot 

drickvattenhantering och klimatanpassning? Det är det denna uppsats kommer att undersöka. 
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Syfte 
Denna uppsats belyser problemet med låga grundvattennivåer och vattenbrist som delar av 

Sverige periodvis upplever. Fokus är på kommunernas nuvarande arbete med 

dricksvattenförsörjning. Datainsamlingen gjordes genom enskilda semi-strukturerade 

intervjuer med representanter från 5 kommuner. Frågorna strukturerades utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys och analyserades sedan utifrån ett riskhanteringsperspektiv där de s.k. 4-E 

strategierna för skadeprevention användes som ramverk. Uppsatsen avser att analysera hur 

några svenska kommuners pågående och planerade hanterings- och anpassningsarbete i 

dricksvattenfrågor ställer sig i jämförelse med dessa strategier. 

 

Frågeställning 

• Hur kan hanterings- och anpassningsförmåga i dricksvattenförsörjningen skapas 

genom 4-E preventionsstrategierna och vilka lärdomar finns det att ta från 

kommunernas pågående arbete?  

• På vilka sätt anser de intervjuade kommunerna att de så kallade 4-E strategierna kan 

vara tillämpliga då samhället ska skydda sig mot vattenbrist nu och i framtiden? 
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Metod  
Metoden som används i denna studie för att samla in den data som agerar underlag för 

resultatet är kvalitativ, specifikt intervjuer. Kvalitativa metoder möjliggör frågor där svaren 

kan agera grund för analysen, även med en liten referensgrupp som den insamlade data 

kommer från (Rienecker & Stray Jørgensen, 2015, p. 193). Kvalitativa metoder är den vanliga 

metoden för att samla in den typen av data (Graneheim & Lundman, 2004, p. 105). 

Insamlingsmetod 

Data samlades in genom så kallade semi-strukturerade intervjuer. Intervjumetoden bygger på 

en kombination av strukturerade intervjuer och kvalitativa intervjuer, där strukturerade 

intervjuer utgår från ett förutbestämt manus med slutna frågor och där svaren inte byggs 

vidare. Kvalitativa intervjuer är motsatsen där det inte finns ett manus, där intervjuaren ställer 

öppna frågor om ett ämne som sker i under en form av ett öppet samtal istället för att vara 

som en sluten intervju (Yin, 2013, pp. 136-138). Semi-strukturerade är en intervjumetod som 

är både öppen och sluten vilket ger möjlighet att få syfte och frågeställningen besvarad 

samtidigt som det går att ställa följdfrågor på det som sagt under intervjuerna.  

Intervjuguiden konstruerades genom att studera 3-E strategierna (Nilsen & Andersson, 2015, 

p. 33) och vad de olika delarna innebär. Detta följdes av att skapa frågor hur 

skadepreventionsstrategin kunde användas av kommunerna, frågor som koncentrerade sig på 

en specifik typ av preventionsstrategi. Frågorna i intervjuguiden konstruerades inte efter 4-E 

strategierna eftersom artikeln om det fjärde E, Economics, inte upptäckts i den initiala delen 

av uppsatsarbetet, varpå det inte finns frågor som utpräglat fokuserar på strategin om 

ekonomi. Aspekter som berörde ekonomi i datainsamlingen motiverade dock 4-E strategins 

medverkan analytiskt. Som en följd av att frågorna grundar sig på teori används en abduktiv 

ansats i studien.  

Intervjuerna som genomfördes via Skype eller telefon, varade i 25-45 minuter och utgick från 

en intervjuguide, men genom den valda metoden skapades möjligheten att frångå manuset när 

det uppstod ytterligare frågor, något som skapade en bredd på de frågor som ställdes. 

Intervjun använde sig av kvalitativa intervjuers öppna modell, vilket gjorde det möjligt att 

intervjun kändes mer naturlig för den som intervjuades. På detta sätt skapades en intervju med 

en avslappnad samtalston, något som utgör grunden i semi-strukturerade intervjuer (Galletta, 

2013, p. 47), samtidigt som en strukturerad mall som agerade grund för datainsamlingen 

behölls (Yin, 2013, pp. 137, 139). 

Semi-strukturerade intervjuer är uppdelat i tre olika segment där det första segmentet är en 

öppen frågeställning som syftar till att skapa en möjlighet för intervjupersonen att vara 

berättande i sina svar även om frågorna har en specifik inriktning. Under segmentet ska 

intervjuaren vara uppmärksam på de punkter i berättelsen som inte byggs vidare på och ställa 

frågor om dessa (Galletta, 2013, pp. 46-49).  

I det andra segmentet ska frågorna fokusera mer på studieområdet, däremot kan 

tillvägagångssättet hur detta uppnås bero på vilken form av analysmetod som används. 
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Frågorna bygger vidare på kunskapen som samlades in under första segmentet, med målet att 

få mer specifika svar och en bredare kontext på frågeställningen. Det är i detta segment som 

frågeställningen i huvudsak analyseras, vilket görs genom frågor som skrivits innan och med 

frågor som har kommit upp från det första segmentet (Galletta, 2013, pp. 49-50).  

Det avslutande segmentet enligt Galletta (2013, p. 51) används för att gå in på punkter som 

fortfarande ses som obesvarade, frågor som är väldigt utmanande att besvara och frågor som 

har stor anknytning till det teoretiska ramverket. Enklare frågor kan också komma för att 

markera intervjuns avslut (Galletta, 2013, p. 52). I denna studie har det andra och tredje 

segmentet slagits ihop för att kunna besvara frågeställningen på bästa möjliga sätt.  

Urval och Avgränsning 

De kommuner som undersöktes valdes genom en två-stegsprocess. Dels genomfördes en 

sökning på Sveriges kommuner och landstingshemsida (Åhlvik, 2017) för att få förståelse för 

kommunindelningen i Sverige. Dels genom ett urval av de listade definitionerna, och 

därigenom valdes kategorin B3 ”större stad” då den presenterar en stor del svenska städer som 

i sin kategori har snarlika resurser och möjligheter att anpassa sig och hantera kriser.  

Kategorin valdes också då den representerade ett antal städer med stor geografisk spridning, 

från Norrbotten i norr till Skåne i söder. En större stad definieras som ”kommuner med minst 

50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten” (Åhlvik, 2017). Genom 

urvalet valdes sex kommuner ut att kontaktas. Urvalet var slumpmässigt urval (Yin, 2013, p. 

94) utifrån kategorin. Kommunerna kontaktades via e-post och den text som skickades ut 

finns i Bilaga 1.  

Genom svaren valdes fem kommuner ut till att medverka i studien. I en av kommunerna 

gjordes intervjuer med två representanter, för att komplettera informationen. Till de 

kommuner som svarade skickades ett andra mailutskick, som också kan läsas i bilaga 1. 

Framtagningen och motiveringen av valet av kommuner att intervjua är densamma som 

beskrivs ovan. Även i detta fall skedde urvalet av kommuner slumpmässigt (Yin, 2013, p. 94) 

utifrån de som svarade på det mail som skickades ut.  

Avgränsningen bestod av att de kommuner i kategorin som först svarade att de ville medverka 

fick det men avgränsningen gjordes också innan mail skickades ut, att endast kommuner med 

samma typ av kontext skulle intervjuas. Denna typen av avgränsning kallas ”avsiktligt urval” 

(Yin, 2013, p. 93). Denna avgränsningsmetod används då en specifik typ av data efterfrågas. 

Det är här viktigt att ta hänsyn för att få ett omfattande urval, detta för att ge rätt bild av 

verkligheten (Yin, 2013, p. 93).  

Analysmetod 

Svaren som intervjuerna generade transkriberades och analyserades utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys. Transkriberingen var en kombination av naturaliserad och en denaturaliserad 

transkribering (Mero-Jaffe, 2011, p. 232). Detta innebär att onödiga extra ord och mumlande 

togs bort men tystnader beskrevs. För att analysera den transkriberade data som samlats in 

användes kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Granheim, 2012, p. 187).  
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Metoden är användbar som en tvärvetenskaplig analysmetod då texter kan tolkas genom att 

studera likheter och skillnader av vad som sagts eller skrivits. Skillnaderna redovisas genom 

skapande av kategorier och teman (Lundman & Hällgren Granheim, 2012, p. 189).   

I en kvalitativ innehållsanalys skapas ett stycke ur en text som kan kopplas till rubrikerna som 

använts i intervjuguiden, detta kallas enligt Lundman och Hällgren Granheim för ”domäner” 

(2012, p. 190). Som kan läsas i bilaga 2 utgör förfrågorna, Enforcement, Engineering och 

Education rubriker i intervjuguiden och passar därför också som domäner till 

innehållsanalysen. Economic är inte en domän eftersom, precis som nämnts innan, teorin 

hittades efter att intervjuguiden skapats och intervjuerna inletts. Economic inkluderas dock i 

den kvalitativa innehållsanalysen och analyseras mot strategierna eftersom det är en faktor 

som togs upp av de som intervjuades. Textens grund som skapar en mening till texten, en så 

kallad ”meningsenhet” (Lundman & Hällgren Granheim, 2012, p. 189) skapas genom att 

texten förkortas utan att innehållet tas bort, detta för att göra den mer logiskt och lätthanterlig. 

Dessa steg kan också kallas för ”kondensering” (Lundman & Hällgren Granheim, 2012, p. 

190).  

Den bearbetade texten abstraherades därefter och försågs med en kod. Koderna jämfördes 

med varandra för att sedan delas in i kategorier (Graneheim & Lundman, 2004, pp. 108-109). 

Det är sedermera den kodade texten som redovisas nedan i resultatet. Dessa kategorier består 

av både underkategorier och kategorier (Graneheim & Lundman, 2004, p. 109). Fynden som 

datainsamlingen gav struktureras slutligen endast i kategorier. All insamlade data behöver 

användas i någon kategori och kan inte passa in i två kategorier, vilket kan vara svårt att 

uppnå (Lundman & Hällgren Granheim, 2012, p. 191).  

Samtliga steg upp till kategorisering genomfördes under analysen, som av Hsieh och Shannon 

(2005, p. 1279) beskrivs som konventionell innehållsanalys. Hur analysen i studien 

genomfördes beskrivs i tabellen nedan, som är ett utdrag från Kvalitativ innehållsanalys 1. I 

en sådan innehållsanalys är kategorierna inte bestämda i förväg utan data som har samlats in 

avgör kategorierna (Hsieh & Shannon, 2005, p. 1279). Kategorierna utgörs av domänernas 

underrubriker. Eftersom domänerna baseras på 3-E preventionsstrategierna finns inte 

Economics med, då denna strategi upptäckts i en artikel som hittades efter att datainsamlingen 

påbörjats. Economics tas därför upp inom samtliga domäner.  
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Domän Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategorier 

Förfrågor …min syn är att 

klimatet är en 

påverkande faktor. 

Många kombinationer, 

tittar du på ett längre 

spann får vi lika 

mycket nederbörd men 

mer sporadiskt… 

…Sen har växtperioden 

förlängts… 

Klimatet är en 

påverkande faktor. 

Orsaken är många 

kombinationer, vi har 

mer nederbörd men 

mer sporadiskt, 

växtperioden har 

också förlängts.  

Klimatförändringarna 

påverkar 

grundvattennivåerna 

på grund av flera 

faktorer. 

Klimatpåverkan 

(Tabell 1, Exempel Kvalitativ innehållsanalys 1) 

Etiska överväganden 

Flera etiska aspekter bemöttes under datainsamlingen. Precis som vetenskapsrådet (2011, pp. 

67-70) påpekar är det vid intervjuer viktigt att garantera intervjupersonens anonymitet. Med 

andra ord är det viktigt, när intervjuerna analyseras, att kunna sålla bort de delar som kan peka 

ut personen eller vara känsliga för denne. Det sistnämnda gäller personlig information eller 

information som inte behövs för att besvara frågeställningen (Vetenskapsrådet, 2011, p. 68). 

Då intervjuerna spelades in är tystnadsplikten ännu viktigare, eftersom om det inspelade 

materialet skulle spridas riskerar intervjupersonen identitet att röjas (Yin, 2013, p. 174). Av 

denna anledningen förvarades inspelningarna säkert under studien och förstördes efter att 

studien avslutats.  

Problematiken som synliggjordes, då intresse för att ställa upp på intervjuerna kontrollerades, 

var att uppsatsämnet, dricksvattenhantering, är under viss sekretess. Det medförde också 

problem initialt med att lyckas få intervjuerna bokade. Att problematiken existerade var känt 

sedan tidigare, men innebar emellertid ett problem för studiens genomförande. För att bemöta 

problematiken fick intervjupersonerna se intervjufrågorna innan intervjun bokades. 

Anledningen var att intervjupersonerna skulle försäkra sig om att de kunde bidra med 

information ur sekretessynpunkt. Intervjufrågorna konstruerades också i relation till denna 

problematik. Frågorna som ställdes under intervjuerna var med andra ord skapade på ett 

sådant sätt att frågeställningen skulle kunna besvaras samtidigt som frågorna inte berörde 

ämnen med sekretess.  

Namnet på kommunen togs bort då några av kommunerna hade som krav att inte namnges. 

För att bibehålla en struktur namngavs ingen av kommunerna som medverkade i studien. 

Samtidigt garanterades tystnadsplikt för att inga obehöriga skulle få se resultatet av intervjun. 

Som beskrivs ovan togs identiteten bort från vilka personer som intervjuades, liksom 

kontaktinformation till personerna och när intervjuerna genomfördes. Detta gjordes för ännu 

mer minimera risken att sårbart material kunde kopplas till specifik uppgiftsinlämnare 

(Vetenskapsrådet, 2011, pp. 66-68).  
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Intervjupersonerna fick också den typen av information som alltid ska skickas ut till de 

medverkande innan intervjun. Ett informationsblad skapades med information om studien och 

de rättigheter intervjupersonerna har. Bland annat har intervjupersonerna rätt att neka till att få 

sin röst inspelad, något som intervjupersonen alltid har (Yin, 2013, p. 173). I 

informationsbladet beskrevs också hur resultatet skulle redovisas och vem som skulle läsa det. 

Informationsbladet skickades ut innan intervjun i enligt med råd från Galletta (2013, p. 46), 

där intervjupersonen ombads skriva under att den mottagit och samtyckt till informationen 

och sedan skicka tillbaka originalet. Den som intervjuades fick behålla en kopia av 

informationsbladet för att kunna hänvisa till rättigheterna om hen senare skulle ångra sin 

medverkan.  

Validitet och Reliabilitet  

Resultatet från det insamlade och analyserade materialet ställdes mot de teorier som beskrivs i 

bakgrunden. Enligt Malterud (2001, p. 483) är ett sätt att garantera en god validitet i den 

genomförda forskningen att ifrågasätta forskningsresultatet. En av de största utmaningarna 

som forskning ställs inför är att den inte får ta influenser av forskarens egna värderingar. Om 

det skulle ske kan forskning få skevt resultat även om den skulle göras om med samma 

tillvägagångsätt (Malterud, 2001, pp. 483-484). I denna studie har allt noga beskrivits i 

metoden för att studien ska kunna genomföras igen, därmed kan det testas om det finns 

förutfattade meningar från författarens sida någonstans i studien.  

Ett annat sätt att garantera att datainsamlingen har skett på ett korrekt sätt är att leta efter fakta 

som motsäger eller på annat sätt avviker från studiens datainsamling. Genom att leta efter 

motsägande fakta skapas en trovärdighet till att resultatet faktiskt stämmer (Lundman & 

Hällgren Granheim, 2012, pp. 85-86). Även återkoppling till källorna som intervjuats kan 

vara en möjlighet till att säkra att resultatet och slutsatserna är korrekta (Yin, 2013, p. 84). 

Genom att göra dessa överväganden skapas en tydlig säkerställning av en studies validitet.  

Av de steg som beskrivs ovan användes i huvudsak sökandet efter motsägande fakta, främst 

teorier som motsäger resultatet. Att använda sig av triangulering (Yin, 2013, pp. 86-87), tre 

olika källor, ansågs också först som ett alternativ för att säkra validitet. De andra källorna som 

var tänkt att användas var kvantitativ metod och litteraturstudie. Av dessa valdes kvantitativ 

metod bort då det inte ansågs kunna besvara frågeställningen på ett tillfredställande sätt. 

Litteraturstudie användes för att ta fram motsägande fakta. Att bara använda sig av två 

metoder påverkar validiteten på uppsatsen då det innebär ett mindre djup i ämnet än om 

fullskalig triangulering hade använts (Carter, et al., 2014, p. 546). Att det används andra 

källor innebär dock att en viss form av validitet upprätthålls. 

Malterud (2001, p. 484) menar också att varje steg i processen bör beskrivas utförligt, för att 

påvisa att datainsamlingen och analysens resultat inte har påverkats av författarens egna 

värderingar. Bias kan inte helt byggas bort med denna metod, däremot påvisar denna 

beskrivning att författaren reflekterat över sin subjektivitet i studien. 
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Resultat 
I denna del kommer resultatet från intervjuerna att redovisas. Intervjuerna kommer att 

redovisas som kvalitativt innehållsanalyserade texter och inte transkriberade texter. Detta görs 

för att de innehållsanalyserade texterna är bearbetade fullt ut för att verkligen synliggöra det 

resultat som kom fram genom intervjuerna. Texterna kommer att blandas med kortare 

analyser om vad samtliga intervjuer gav för resultat i de olika frågorna. Alla utom en av 

underrubrikerna baseras på domänerna i den kvalitativa innehållsanalysen. Kategorierna, som 

genererades från den kvalitativa innehållsanalysen, agerar underrubriker till domänerna. Det 

gjordes för att tydliggöra resultatet som analyserats från intervjuerna. Den underrubrik som 

inte baserades på domänen, Klimat och hantering, har en annan kontext för att få en bättre 

koppling med de svaren som finns under den rubriken. Nedan presenteras de analyserade 

svaren. Vid vissa tillfällen kategoriserades svaren olika på samma fråga, vilket gjordes därför 

att svaren skiljde sig. Den varierande kategoriseringen underlättade för att synliggöra tydliga 

skillnaderna som fanns mellan de intervjuade i olika ståndpunkter.  

Klimat och hantering 

Klimatpåverkan 

Låga grundvattennivåer är upplevt till och från, klimatförändringar är en långsam risk som 

på sikt är osäker. (Kvalitativt innehållsanalyserad text från intervju 5)  

Två av de fem intervjuade ansåg att klimatförändringar kan vara en bidragande faktor som 

bidrar till vattenbristen. Samtidigt ansåg de övriga tre intervjuade kommunerna att 

klimatförändringar kunde vara en bidragande orsak, men de ansåg inte att de själva skulle 

drabbas av vattenbrist som en följd av klimatförändringar. Skillnaderna mellan de 

intervjuades olika ståndpunkter skulle kunna vara den geografiska spridningen eftersom 

torrperioder har manifesterat sig speciellt på vissa geografiska platser (Persson, 2015, p. 34). 

Något som också påpekats, som synliggörs av analysen från intervju 4.     

I en av våra tre kommuner har vi haft låga nivåer och där utreder vi hur det ska förstärkas. 

Ser däremot inte problemet så länge vi har vatten. Vi får det blötare, södra Sverige får det 

torrare. (Kvalitativt innehållsanalyserad text från intervju 4) 

De intervjuade är överens om att klimatförändringar kan vara en faktor som bidrar till 

vattenbrist. Att vattenbrist till följd av klimatförändringar skulle kunna drabba dem själva är 

något som tre av de fem anser vara osannolikt. Orsaken beror på att de dels inte tidigare har 

drabbats av de men också att de förlitar sig på de prognoser som finns, prognoser som säger 

att de inte kommer att drabbas.  
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Hanteringsförmåga 

I flera av intervjuerna kom det fram att de har planering för risker som berör klimatet. I en av 

intervjuerna blir det däremot tydligt att planeringen och möjligheterna att agera begränsas av 

infrastrukturen.  

Vi har en planering men vi har svårt att ställa om snabbt på grund av infrastrukturen. 

(Kvalitativt innehållsanalyserad text från intervju 1)  

Kännetecknet från alla intervjuerna är att det finns en planering mot klimatförändringar. 

Däremot skiljer sig intervju 1 från de andra intervjuerna eftersom hen också nämner att det 

finns sårbarheter som planering inte löser. Under frågan som följer bekräftas också att 

vattenbrist är en sårbarhet för svenska kommuners verksamheter.  

I Sverige har vi varit naiva i och med vårt slask på 20–25%. Våra verksamheter är sårbara 

om vi inte kan leverera dricksvatten. (Kvalitativt innehållsanalyserad text från intervju 1) 

Påståendet om sårbarheten har också tydliggjorts vid de andra intervjuerna, men det finns 

skillnader i svaren som kommunerna har gett. Skillnaderna handlar mer om hur man arbetar 

med klimatanpassning, snarare än om man arbetar med det. Arbetssätten handlar om allt från 

projektledning till att klimatanpassning inkluderas i RSA. Utifrån intervjuerna kan det tolkas 

att kommunerna anser det viktigt att veta hur de är sårbara och hur de skulle kunna hantera 

denna sårbarheten, något som också överensstämmer med Cardona (2012, p. 70). Det kan 

också, utifrån intervjuerna, tolkas som att kommunerna har svårt att åtgärda och hantera vissa 

typer av sårbarheter.  

Enforcement  

Fungerande lagar 

Enforcement handlar om att genom lag eller riktlinjer förändra beteenden (Mace, et al., 2001, 

p. 406) eller styra fram säkerhet (Nilsen & Andersson, 2015, p. 33). Under datainsamlingen 

ansågs det av nästan alla som intervjuades att de lagar och riktlinjer som finns inom 

klimatanpassning och riskhanteringsområdet fungerar och inte behöver förändras. Exempelvis 

ansåg flera att lagen om allmänna vattentjänster (SFS, 2006:412) fungerar tillfredsställande.  

Lagen är tillräcklig. (Kvalitativt innehållsanalyserad text från intervju 2) 

Tydligt när vi ska hantera och försörja. (Kvalitativt innehållsanalyserad text från intervju 5) 

Frågan som ställs ovan har inte en direkt koppling till en åtgärd utan snarare handlar den om 

vem som är ansvarig för att åtgärder, om de behövs, implementeras. Utifrån de svar som ges 

anser några av de intervjuade att en del av de lagarna och föreskrifter som de har som stöd för 

sitt arbete fungerar i dess nuvarande form. Även när det inte handlar om ansvarsfördelning ses 

lagstiftning och reglering som en effektiv metod. Anledningen till detta är att flera av de 

intervjuade anser att lagstiftning tydligt beskriver vad som behöver göras, vem som har 

ansvaret och dessutom hur ofta. De intervjuade anser att vissa lagar skapar förutsättningar för 

att kommunerna själva ska kunna anpassa lagarna efter förhållanden som råder vid de tillfället 

och det området. 
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Risk- och sårbarhetsanalyser bör beakta klimatförändringar. Behövs inte mer. Finns 

dricksvattenföreskrifter som ska följas, mer behövs inte. (Kvalitativt innehållsanalyserad text 

från intervju 4) 

Studeras resultatet utifrån Enforcement ska lagstiftning som preventionsstrategi styra fram 

säkerhet bland annat genom att förändra individuella beteenden (Mace, et al., 2001, p. 406). 

Frågorna som berörs av citaten är många och de flesta handlar om lagstiftning som direkt eller 

indirekt är skapad för att styra olika aktörer, vanligtvis kommunen eller det bolag som 

kommunen utsett till att vara vattendistributör. Svaren på frågorna ovan, som berör 

exempelvis LEH (SFS, 2006:544), visar att Enforcement som styrande preventionsstrategi 

kan vara en effektiv metod. Samtidigt finns aspekten att flera av de kommunerna som anser 

att Enforcement är en fungerande preventionsstrategi är majoriteten av de kommuner som inte 

har drabbats av vattenbrist eller anser att klimatförändringar inte kommer drabba 

vattenförsörjningen hos dem.  

Inte svårt. Dyker problemen upp åtgärdar vi dem. …Klimat inget problem för oss på grund av 

våra vattentäkter. (Kvalitativt innehållsanalyserad text från intervju 3) 

Lagars begränsningar 

Det finns de tillfällen då lagar anses vara en effektiv metod för att modifiera risk (Schieber & 

Vegega, 2002, p. 10). Det finns också tillfällen, utifrån intervjuernas berättelse, då lagar anses 

ha sina begränsningar.  

Geografiska ansvaret är viktigt men görs bara arbetet i en del av regionen blir det svårt. 

Mindre kommuner som inte har mycket resurser får det svårt. (Kvalitativt innehållsanalyserad 

text från intervju 1) 

Svårt med lag när det kan slå olika i landet. Kommunerna bör däremot jobba för att 

förbereda sig. …Svårt att kontrollera då det krävs mycket resurser. Lagen går att införa men 

efterlevnaden svår. (Kvalitativt innehållsanalyserad text från intervju 2) 

Kan inte plocka delar hela tiden. Måste ha en generell plan vid en kris. (Kvalitativt 

innehållsanalyserad text från intervju 3) 

Även om lagar har kapacitet att minimera och modifiera risk menar de som intervjuats att 

lagstiftning har sina utmaningar. Utmaningen består i att lagar måste efterlevas och det måste 

kontrolleras att de efterföljs. De intervjuade kommunerna tycker därmed inte att förbud är 

optimalt. Utifrån analyserade delen synliggörs det i intervju 3 en annan aspekt som kan 

innebära en utmaning med Enforcement. Intervju 3 menar att det inte behövs ett förtydligande 

i LEH (SFS, 2006:544) om när LEH ska gälla vid klimatförändringar.  

Anledningen till varför det inte går, menar intervju 3, är att små delar inte hela tiden kan 

läggas till eller tas bort hur som helst eftersom det behövs en generell plan för kris och inte för 

specifika händelser. De andra fyra som intervjuats tar också upp att lagstiftning inte får vara 

allt för specifik utan måste vara generell. De intervjuade menar att om lagstiftning är generell 

skapas möjligheten att anpassa och agera på situationer som inte reglerats i lagstiftningen. 
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Eftersom kommuner i landet drabbas på olika sätt är lagstiftning inte heller alltid en bra 

lösning eftersom det tvingar även mindre kommuner att arbeta med frågor som de kanske inte 

har resurser för.  

Både kopplat till förbud av olika slag men också till lagstiftning generellt anser de intervjuade 

kommunerna att det är bättre med rekommendationer och styrdirektiv om vilka mål de ska 

arbeta för att uppnå, snarare än att exakt uttrycka hur de ska uppnå dessa. Intervju 5 synliggör 

detta tydligast.  

..Lag ställer till problem. Rekommendation är bättre. (Kvalitativt innehållsanalyserad text 

från intervju 5) 

Det påståendet från intervju 5 stämmer också överens med att det ofta är bättre med ett 

mjukare tillvägagångssätt än ett hårdare (Klassen, et al., 2000, p. 93). Det tas däremot inte 

upp av de övriga som intervjuas gällande just Enforcement utan då det ställdes frågor om 

Education. Därför kan det tolkas som att flera av de intervjuade anser att rekommendationer 

skapar bättre förutsättningar och begränsar inte på samma sätt som lagstiftning.  

Modifiering av lagar och riktlinjer 

Lagen var nästan omodern när den kom ur vissa aspekter. Lagen behöver inte ändras men 

moderniseras. Vi behöver se över en rad lagstiftningar. (Kvalitativt innehållsanalyserad text 

från intervju 1) 

Det resultatet kommer från intervju 1 på frågan om lagen om allmänna vattentjänster bör 

tydliggöras. Här skiljer sig intervju 1 från resterande intervjuer i frågan. Skillnaderna handlar 

inte om huruvida Enforcement är en effektiv preventionsstrategi eller inte utan att lagstiftning 

skulle anses vara mer effektivt om lagen varit moderniserad. I andra frågor finns det, enligt 

intervjuerna, också behov att modifiera lagar eller riktlinjer för att göra dem mer effektiva. De 

intervjuade vill därmed använda sig av modifieringsaspekten av Enforcement (Nilsen & 

Andersson, 2015, p. 33) för att ytterligare förbättra sina möjligheter att agera och hantera 

eventuella problem. 

Vet inte hur riktlinjerna ser ut. Livsmedelsverket kanske ska verka för att klimatförändringar 

ska vara något man tar hänsyn till. (Kvalitativt innehållsanalyserad text från intervju 5) 

Olika hur kommunerna hanterar lagen och riskanalyserna. Kan behövas ytterligare 

lagstiftning för att få en djupare RSA i kommunerna. (Kvalitativt innehållsanalyserad text från 

intervju 2) 

De intervjuade menar att den typen av åtgärder mot lagstiftningen skulle tydliggöra och 

förenkla deras arbete i frågor som berör dricksvattenförsörjningen och hanteringsförmåga. 

Något som också tidigare har tagits upp i statliga utredningar (SOU, 2017:42, p. 42), där det 

har pekats ut att det finns behov av utökade möjligheter för kommuner att genomföra 

klimatanpassningsåtgärder. Här lyfter dock inte alla av de intervjuade någon lag som de anser 

behöver förändras. Några av de intervjuade ser istället de flesta av lagarna som berör dennes 

verksamhet som fungerande och att de därför inte behöver förnyas eller modifieras.  
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Här blir det tydliga skillnader mellan de kommuner som har drabbats av vattenbrist och de 

som inte har. De som inte har drabbats anser att lagstiftning fungerar och de som har drabbats 

anser att lagstiftning behöver ses över i vissa former.  

Samverkan istället för lagstiftning 

Genom de kvalitativt analyserade intervjuerna har det kommit fram att några av dem anser att 

lagstiftning inte är den bästa metoden för att skapa klimatanpassnings- och hanteringsförmåga 

i dricksvattenfrågor. Istället menar de att samverkan mellan de berörda aktörerna är det bästa 

alternativet för att kunna uppnå ett önskat resultat. Det omnämns också i teorierna att 

preventionsstrategier bygger på att det finns någon form av samverkan eller samförståelse 

med de i samhället som åtgärden gäller (Klassen, et al., 2000, p. 91) eller med de som ska 

implementera den (Mace, et al., 2001, p. 10).  

Tillgången är största risken. Vi har inte stabila återfyllnaden. Lagstiftning är bra men 

samverkan är bättre. Förändringar i lagarna om hushållsbehov, framför allt gällande 

tillståndsplikt. …Samverkan är bättre än lag. Möjligheterna finns redan idag men det är 

också en politisk fråga. (Kvalitativt innehållsanalyserad text från intervju 1)  

Mindre vattentillförsel på grund av varmare klimat är största risken. Utöver analysera 

framtida situationer är det svårt att göra annat. Samverkan finns det incitament för. 

(Kvalitativt innehållsanalyserad text från intervju 5) 

De första två meningarna som presenteras av intervju 1 och hela presenterade delen av 

intervju 5 besvarar båda två frågan; vilka är de största riskerna med dricksvattenförsörjning 

som är påverkad av klimat och hur skulle dessa kunna åtgärdas genom lagstiftning? Utifrån 

svaren tolkas det som att de intervjuade anser att samverkan är bättre än lagstiftning för att 

kunna arbeta med hanteringsförmågan. Hur samverkan skulle se ut och med vilka aktörer 

samverkan skulle kunna hållas exemplifieras inte.  

De övriga intervjuade lyfter också samverkan men inte när frågor ställs om Enforcement utan 

om Education. Intervjuer 1 och 5 tydliggör att de anser att samverkan är en viktig del för att 

hantera risker av olika slag. Samverkan skulle kunna ses som en mildare variant av 

lagstiftning. Samordning mellan aktörer antingen vid en specifik händelse, vägledning eller 

genom kunskapsutbyte förespråkas dessutom av myndigheter som en effektiv metod för att 

hantera problem av olika slag och föreslås till andra områden (SOU, 2017:42, pp. 340, 364).  

Engineering 

Tekniska lösningar 

4-E preventionsstrategier handlar inte bara om lagstiftning som syftar till att öka säkerhet 

(Nilsen & Andersson, 2015, p. 33) eller tvinga fram ett förändrat beteende (Mace, et al., 2001, 

p. 406). Engineering bygger på att minimera eller eliminera riskerna genom teknologiska 

metoder eller förändringar i miljön (Klassen, et al., 2000, p. 84). Enligt intervjuerna kan 

teknologiska lösningar vara en effektiv preventionsstrategi.  
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Vi har det som plan för reservförsörjning. Vi har ihop koppling med de stora och funderar de 

små med nödvattentankar. …Inget vi funderat på. …Vi har god kapacitet, men diskussion har 

funnits. Det är dock dyra projekt. (Kvalitativt innehållsanalyserad text från intervju 4) 

I intervjuerna tas det upp en rad olika tekniska lösningar, som handlar om att skapa nya 

vattentäkter, reservledningar eller att det upprättas planer som ska trygga en reservförsörjning. 

Dessa planer kunde handla om vart det finns nödvattentankar för en kortare period, men också 

hur ledningar från andra kommuner kan kopplas samman. Möjligheten att koppla till andra 

kommuner med samma typ av kapacitet för att hjälpa till med försörjningen finns däremot 

inte för alla av de intervjuade kommunerna.  

Många mil till nästa kommun. Vi har andra men deras verk är inte byggda för det. 

(Kvalitativt innehållsanalyserad text från intervju 2) 

Det finns andra tekniska lösningar, en av dem är gråvatten. Gråvatten kan användas till 

bevattning eller till andra områden där det ur hälsosynpunkt är möjligt. Gråvatten är allt 

avloppsvatten som inte har varit i toaletten (Pidou , et al., 2007, p. 119). Enligt Jamrah et. al. 

(2008, p. 316) skulle dricksvattnet kunna användas som just dricksvatten och inte till områden 

dit det går en stor mängd vatten, vinsten kan vara att lika mycket vatten inte behöver renas. I 

intervjuerna visades det att just gråvatten som teknisk lösning inte ses som användbar av flera 

anledningar. 

Det är begränsat och dyrt i ett befintligt område. Det är laddat och omoget men i framtiden 

måste vi ha lokala lösningar på återanvändning. …Detaljplanerna tittar på återföring av 

dagvatten i de nya områdena. …Infrastrukturen tillåter inte det idag och man får se varje 

områdes för- och nackdelar. (Kvalitativt innehållsanalyserad text från intervju 1) 

Nej, man måste veta hur resten av infrastrukturen ser ut och det ger inte så mycket som man 

tror. Det är också en dyrare och teknisk lösning. En teknisk utveckling. (Kvalitativt 

innehållsanalyserad text från intervju 5) 

Utifrån analyserna som gjorts på intervjuerna anser de intervjuade att tekniska lösningar 

skulle kunna vara användbara. Användbarheten verkar bero på vilken typ av teknisk lösning 

som det gäller och tycks vara styrd av hur stor kostnaden är för att implementera tekniska 

lösningar, speciellt gäller det senare när det kommer till gråvatten (Pidou , et al., 2007, p. 

119). De tekniska innovationerna som togs upp i intervjuerna, både från intervjuguiden och de 

intervjuade själva, koncentrerar sig på lösningar som allmänheten inte kommer implementera 

eller kan påverka. Många av de tekniska innovationer som togs upp handlade om infrastruktur 

som vattenledningar eller skapandet av konstgjorda vattentäkter. Denna typen av tekniska 

lösningar har allmänheten inte ett stort inflytande över. Genom intervjuerna och de 

efterföljande analyserna är det tydligt att Engineering är den metoden de intervjuade främst 

använder sig av idag eller planerar att använda sig av. Det finns inga större skillnader i svaren 

som finns hos de olika intervjuerna, där samtliga är överens om att tekniska lösningar är en 

användbar metod för att hantera risker, både kända och okända.  
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De intervjuade är också noga att påpeka att alla typer av tekniska lösningar kommer kosta 

men att om vissa investeringar görs nu kan det reducera kostnader på längre sikt. Samtliga av 

de intervjuade menar att åtgärder som gråvatten, vilket på lång sikt kan spara vatten (Jamrah, 

et al., 2008, p. 316), är en bortprioriterad fråga till förmån för andra tekniska lösningar där det 

finns kunskap om att de fungerar. 

Hantering av risker  

Utmärkande i analyserna av intervjuerna var att intervjupersonerna ansåg att Engineering var 

en effektiv metod för att skapa förutsättningar som kan leda till bättre hantering av risker. Inte 

heller här finns det några tydliga skillnader på vad de intervjuade anser om Engineering. Alla 

är överens om att det går att bygga bort många risker med tekniska lösningar även om flera 

samtidigt påpekar att tekniska lösningar inte bara behöver vara innovativa utan att underhåll 

av befintliga tekniska system också är nödvändigt.  

Går att bygga bort det mesta med tekniska metoder. (Kvalitativt innehållsanalyserad text från 

intervju 4) 

En stor risk är om man inte förnyar ledningsnäten. Tyvärr är det eftersatt i hela Sverige. 

Investerar man och använder nya metoder och bättre ledningar samt underhåller 

vattenverken förebygger man istället för att vänta tills det kraschar. (Kvalitativt 

innehållsanalyserad text från intervju 5) 

En punkt som skiljde de intervjuade åt är faktumet att de flesta anser det onödigt med en 

kombination av avsaltningsanläggningar och reservvattenledningar som ett tillägg på det 

befintliga systemet. De intervjuade var främst emot tanken på avsaltningsanläggningar. Det 

fanns däremot de som menade att sådana anläggningar skulle öka motståndskraften ifall det 

ena skulle fallera.  

Vi är inte intresserade av det men det är möjligt. Andra metoder som samverkan, fler verk och 

reservplan är bättre. (Kvalitativt innehållsanalyserad text från intervju 1) 

Behöver inte men vi har ledningar kan vi samköra. (Kvalitativt innehållsanalyserad text från 

intervju 3) 

Ja då har man två, ett alternativ. (Kvalitativt innehållsanalyserad text från intervju 4) 

Genom både tekniska lösningar och hantering av risker blir det tydligt att de intervjuade inte 

skiljer sig åt hur de använder sig av Engineering. Den troliga orsaken för detta är att de 

intervjuade anser att tekniska system inte behöver lika mycket mänsklig interaktion, vilket 

därmed gör dem enkla att strukturera och anpassa. Det som skiljer de intervjuade är hur de 

använder sig utav strategin, där lokala förutsättningar styr om det finns möjlighet för vissa 

typer av system.  
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Kommuner i inlandet har exempelvis inte behov av avsaltningsanläggningar eftersom de inte 

har samma möjlighet att ta vatten från närmsta hav då de inte har någon kust inom sin 

kommungräns. Därför blir det också svårt att hantera risker som kommunen inte ställts inför 

tidigare, exempelvis vattenbrist. Kommunerna är överens om att det går att bygga bort många 

risker med tekniska system. Tekniska system kan hjälpa till att skapa en motståndskraft 

exempelvis genom reservledningar för att därigenom kunna hantera risker av olika slag.  

Education 

Information 

Det är en del av vårt uppdrag utifrån lagarna. Det måste inte vara solidariskt, mindre orter 

kan dra mer än större. Man måste jobba olika. …Vi har kampanjer men inte samma, skulle 

behöva mer samverkan och nationellt tryck. …Olika grupper, retoriken blir annan. Pengar en 

väg att gå för industrierna, det beror hur man pratar med dem. (Kvalitativt 

innehållsanalyserad text från intervju 1) 

Effektiv metod både kampanjer och öka förståelse hos folk. …Vettigt, om problemet uppstår. 

Fokus på individer. …Information/utbildning bästa alternativet, måste vara frivilligt. 

(Kvalitativt innehållsanalyserad text från intervju 4) 

En av de intervjuade menar också att mindre kommuner inte behöva begränsa sin förbrukning 

som större kommuner eftersom deras resurser inte riskerar att drabbas i samma kapacitet. Om 

en liten kommun på 10 000 invånare drar 130 liter per person kanske det inte påverkar deras 

totala vattenreserver lika mycket som för en stor stad med 90 000 där invånarna förbrukar 130 

liter per person. Intervju 4 betonar att begränsningen av vattenförbrukningen inte behöver 

vara solidarisk över hela landet. 

I detta avsnittet har frågorna fokuserat på att undersöka kommunernas synsätt på 

informationskampanjer som förmedlar hur allmänheten eller företag kan minska sin 

vattenförbrukning. Frågorna har med andra ord fokuserat på själva grunden av Education, 

nämligen hur riskkunskaper och beteende som främjar säkerhet kan informeras vidare till en 

förutbestämd målgrupp (Nilsen & Andersson, 2015, p. 33). De intervjuade anser att 

information är en viktig del för att kommunerna ska få med sig allmänheten speciellt 

individer, för att underlätta kommunernas arbete som genomförts. Flera kommuner menade 

också att det var vettigt att använda sig av kampanjer som tidigare genomförts av andra 

kommuner, om informationskampanjer nu skulle dras igång. Syftet att använda sig av tidigare 

kampanjer är att som intervju 2 uttryckte det: 

Bra att inte behöva uppfinna hjulet igen. Kampanjen har fungerat. (Kvalitativt 

innehållsanalyserad text från intervju 2) 
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Flera av de intervjuade poängterar däremot att en informationskampanj om 

vattenförbrukningen som en kommun har gjort inte bara kan kopieras för att sedan appliceras 

på deras utan kampanjen måste anpassas efter de förutsättningar som finns i deras respektive 

kommuner. Det finns också regionala skillnader i klimatet (Mossberg Sonnek, et al., 2011, pp. 

45-55), förutsättningar som kan påverka om en kommun ser det som aktuellt eller inte att 

genomföra informationskampanjer. Flera påpekar att information i vissa fall är att föredra före 

utbildning. Det hela beror på vad man vill åstadkomma. Flera är däremot överens om att 

Education är en effektiv metod för att minimera riskerna.  

Vet inte vad som är mest effektivt, beror på vad man vill komma åt. …För att på sikt få 

resultat är information & utbildning mest effektivt. (Kvalitativt innehållsanalyserad text från 

intervju 5) 

Utbildning 

Information och utbildning ses av de intervjuade som den mest effektiva metoden att använda 

för att minska dricksvattenkonsumtionen, en av de åtgärder som används för att hantera låga 

grundvattennivåer.  

Ska vi ändra beteende ska vi jobba med utbildning och information. …Tydligt med fakta att 

det här är vattnet som finns. Om kommunen sen informerar om varför blir det extra tydligt. 

(Kvalitativt innehållsanalyserad text från intervju 5) 

Information & utbildning är bra sätt sen kan man alltid påverka ekonomiskt. (Kvalitativt 

innehållsanalyserad text från intervju 3) 

I intervjuerna är det tydligt att samtliga är överens om att preventionsstrategier är en viktig del 

för att öka förståelsen och därigenom också minska riskerna i framtiden. Education som 

genom analyserna delas in i de två kategorierna information och utbildning behöver inte vara 

två skilda ting. Utbildning, som kan vara både skolutbildning och i kursform, behövs för att 

ge allmänheten en grundläggande kunskap och förståelse för de aktuella riskerna.  

Utbildning kan också ges till de aktörer som jobbar med frågorna. Med fortutbildade 

sakkunniga ökar också möjligheterna för att riskhanteringen ska kunna möta dynamiska 

risker. Information behövs för att bygga vidare på den grundläggande förståelsen för riskerna 

hos allmänheten även efter att skolutbildningen är färdig. Utbildning och skolutbildning 

framförallt ses som den grundpelare kunskapen ska bygga på och information finns endast till 

för att vidareutveckla kunskapen samt nå en större publik (Mace, et al., 2001, pp. 410-411). 

Utbildning är något som ska starta tidigt enligt de intervjuade.  

Ja, skolor är viktiga och det finns i läroplanen men behöver samordnas lite. (Kvalitativt 

innehållsanalyserad text från intervju 1) 

För att förändra beteende är skolungdomar, barn och förskolebarn en bra publik. (Kvalitativt 

innehållsanalyserad text från intervju 2) 
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Flera av de intervjuade menar att utbildning är det bästa sättet att på sikt minska den 

nuvarande vattenkonsumtionen, även om det fanns andra risker med att minska 

konsumtionen. En av kommunerna menar nämligen att vattenkvalitén kan försämras om 

konsumtionen minskar eftersom infrastrukturen är uppbyggd efter en viss typ av konsumtion. 

Trots detta utbildas ändå de unga för att den slösaktiga konsumtionen inte ska öka.  

Minskar förbrukning kan leda till kvalitetsproblem. Informerande i skolor är något vi gör nu. 

Kvalitativt innehållsanalyserad text från intervju 4) 

Trots att samtliga kommuner nämner utmaningar med Education ser de också fördelar med 

det, speciellt eftersom utbildning och information kan minimera konsekvenserna av att inte 

alla kommuner har den hanterings- och anpassningsförmåga som behövs. De utmaningar som 

preventionsstrategin ställs inför menar de kan relativt enkelt bemötas utan att större resurser 

läggs på det.  

Sammanfattning resultat 

Resultatet visar att de intervjuade anser att samtliga preventionsstrategier kan vara 

användbara beroende på i vilken kontext och när de används. Utöver detta måste de också 

anpassas efter de lokala förhållanden som råder inom det aktuella geografiska området. 

Resultatet från intervjuerna visar att samtliga 4-E strategier behövs för att skapa en effektiv 

hanterings- och anpassningsförmåga kring dricksvattenhantering. Det finns tillfällen då 

preventionsstrategierna kan innebära hinder eller begränsningar för kommunerna att agera. 

Vid dessa tillfällen kunde det handla om begränsade möjligheter till uppföljning eller att en 

åtgärd inte skulle vara praktisk tillämpbar tillsammans med den befintliga infrastrukturen. De 

intervjuade kommunernas hanterings- och anpassningsförmåga tycks vara på en 

tillfredsställande nivå gentemot 4-E strategierna.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion  

I de tre delarna ovan har fokus varit att för varje E-preventionsstrategi besvara syftet och 

frågeställningen om hur 5 svenska kommuner i sin praktik kring dricksvattenhantering ställer 

sig gentemot dessa teorier. Utifrån intervjuerna såväl som det teoretiska ramverket (Klassen, 

et al., 2000, p. 87) framkommer det att preventionsstrategierna har anknytning till varandra. 

Nedan kommer även diskussionen vara strukturerad på ett liknande sätt som resultatet har 

varit.  

Enforcement 

Genom intervjuerna kunde fyra kategorier utarbetas som var kopplade till Enforcement: 

fungerande lagar, lagars begränsningar, modifiering av lagar och riktlinjer och samverkan 

före lagar. De fyra kategorierna är avgörande för att kortfattat och tydligt beskriva en 

sammanfattning av intervjuerna. I vissa fall ansåg en del av de intervjuade att lagstiftning 

klarade sig väl när den jämfördes med strategin Enforcement. Enforcement sågs som en 

fungerande preventionsstrategi när den syftade till att styra fram säkerhet som exempelvis 

lagen om allmänna vattentjänster (SFS, 2006:412).  

Det kan vara troligt att kommuner ser lagstiftning som en fungerande preventionsstrategi, 

eftersom det tvingar dem att arbeta med frågorna. Samtidigt kan vissa kommuner se en 

lagstiftning som en begränsning eftersom de då ser sig tvungna att jobba med 

dricksvattenförsörjningen när de hade kunnat lägga resurser på andra prioriterade områden.  

De intervjuade menar också att lagar och riktlinjer i vissa fall är formulerade på ett sådant sätt 

att det ger kommunerna egna möjligheter att anpassa hanteringen efter lokala förhållanden. Ur 

ett dricksvattenförsörjnings- och klimatanpassningsperspektiv blir det svårt med lagstiftning 

eftersom klimat kan slå olika i landet som intervju 2 uttrycker det. Resultatet från intervjuerna 

visar att några delar av landet är hårdare drabbat än andra delar av landet och behöver jobba 

mer med dricksvattenhantering. De som inte drabbas lika hårt kan därför prioritera andra 

frågor.  

För mindre kommuner skulle det kunna vara negativt att tvingas arbeta med frågorna på grund 

av lagstiftningskrav då små kommuner inte har samma resurser att tillgå för att genomföra 

åtgärderna. Denna studie avgränsades till kommuner som alla stämmer överens med 

definitionen större stad (Åhlvik, 2017). Mindre kommuner har inte undersökts och hur dessa 

påverkas är inte känt. Synen på Enforcement kan sannolikt skilja sig om kommuner som har 

en annan befolkningsmängd studeras.  

Samtidig som Enforcement ses som effektivt framkommer det i datainsamlingen att det finns 

begränsningar med Enforcement som preventionsstrategi. De begränsningar som tas upp är 

varierande beroende på typen av lagstiftning som berörs. I vissa frågor berördes lagstiftning 

som inriktar sig på begränsningar av individen eller tvingar individen själv att implementera 

åtgärder, själva definitionen av Enforcement (Nilsen & Andersson, 2015, p. 33).  
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En av dessa åtgärder som frågorna berör är bevattningsförbud, som de senaste åren har varit 

en vanlig respons hos kommuner oavsett storlek för vattenbrist (Wesley, 2018; Larsson, 2017; 

Hedemora Energi, 2016). De intervjuade ansåg att förbud, en variant av Enforcement, kunde 

vara en effektiv preventionsstrategi, men det poängterades att förbud bara var effektivt om det 

gick att kontrollera hur det efterföljdes. Just kontrollen av att preventionsstrategin efterföljs är 

den stora svagheten med Enforcement som aktiv preventionsmetod (Mace, et al., 2001, p. 

408; Nilsen & Andersson, 2015, p. 34).  

Den vetenskapliga teorin överensstämmer med hur de intervjuade ansåg att Enforcement i 

vissa fall kunde medföra begränsningar på deras dagliga arbete. En annan fråga under 

intervjuerna var om det i lagstiftningen skulle kunna beskrivas vilka typer av risker som 

skulle hamna under LEH (SFS, 2006:544). I en av intervjuerna poängterades det då att 

lagstiftning inte är att föredra eftersom risk- och sårbarhetsanalyserna, som bl.a. styrs av LEH, 

behöver vara generell och inte specifik. Ett annat exempel är att vissa av de intervjuade såg 

lagstiftning som en begränsning eftersom den skulle kunna slå olika i landet, speciellt med 

inriktning på dricksvattenfrågorna.  

Att i lagen specificera risker skulle innebära problem eftersom det skulle begränsa 

kommunernas alternativ till eventuella åtgärder och vad de måste planera för. Därmed skulle 

det kunna sägas att de intervjuade anser att Enforcement, i vissa fall, ställer till mer problem 

än vad de löser. Att ha ett mjukare tillvägagångssätt kan i längden vara positivt och inte något 

negativt (Klassen, et al., 2000, p. 93).  

Det kan med andra ord sägas att lagstiftning har sina begränsningar. Det är också något som 

stämmer överens med teorierna där Schieber & Vegega (2002, pp. 10-11) såväl som Klassen 

et. al. (2000, pp. 85-86, 97) säger att preventionsstrategier inte ger något resultat om det är en 

enskild prevention som implementeras endast en gång, utan uppföljning. Bästa resultat kan 

inte heller skapas då bara en av 4-E strategierna används utan det krävs flera. Att en 

preventionsstrategi är användbar behöver inte bara baseras på om den som enskild strategi 

kan minimera riskerna utan hur en av 4-E (Mace, et al., 2001, p. 406) strategierna tillsammans 

med de andra kan minimera risker (Schieber & Vegega, 2002, p. 10).  

Det poängteras vid en av intervjuerna att de existerande lagar och riktlinjer som finns inte är 

skapade för det nuvarande samhället. För att utöka möjligheterna för kommunerna att agera 

kan modifiering av lagstiftning (Nilsen & Andersson, 2015, p. 33) vara en möjlig åtgärd. Det 

skulle kunna göra Enforcement till en användbar preventionsstrategi. Att vissa lagar behöver 

tydliggöras eller modifieras till ett modernare samhälle är ett behov som också synliggjorts 

bland annat vid statliga utredningar (SOU, 2017:42, p. 42).   

Att med en lag införa något som tvingar alla kommuner att jobba med en viss fråga kan vara 

både nödvändigt och positivt, men det kan också innebära svårigheter för vissa kommuner 

eftersom sårbarheterna och kapaciteten att hantera problemen kan se mycket olika ut. Att 

anpassa Enforcement som preventionsstrategi till den kontext där den ska användas är något 

som skulle kunna avgöra dess effektivitet. 
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Att modifiera lagar till de lokala förhållanden som också litteraturen föreslår (Johansson & 

Wallin, 2015, pp. 47, 49; Klassen, et al., 2000, p. 85), är ett sätt att bygga bort en av de 

begränsningar som finns med Enforcement. Det behöver inte betyda att Enforcement som 

tvingande preventionsstrategi är att föredra, men mjukare riktlinjer om hur kommunerna ska 

agera kanske är det bästa sättet att göra Enforcement till en effektiv strategi.  

Förändringar i preventionsstrategin skulle kunna vara resultatrik, speciellt ifall preventionen i 

den nuvarande formen är ineffektiv. Att förändra någon av 4-E preventionsstrategierna är 

något som också Nilsen & Andersson (2015, p. 33) nämner då preventionsstrategierna 

behöver vara anpassade för sitt område (Klassen, et al., 2000, p. 85) eller de lokala 

förhållandena (Johansson & Wallin, 2015, pp. 47, 49), något som också avgör hur väl de 

fungerar.  

Det som också skulle kunna avgöra om en preventionsstrategi fungerar, är vilket värde som 

det finns att förändra, rent ekonomiskt. Mace et. al. (2001, p. 408) menar att valet av 

preventionsstrategi eller som i detta fallet lagstiftning, behöver prioriteras på ett tydligt sätt då 

det inte finns oändligt med ekonomiska resurser. Prioriteringen behöver göras med koppling 

till hur allvarlig risken är (Mace, et al., 2001, p. 408).  

Nationella och lokala myndigheter lyfter ofta, främst på senare år, fram samverkan mellan 

olika aktörer som en viktig pusselbit för hanteringen av många risker. De intervjuade menar 

att samverkan mellan flera aktörer ibland är bättre än lagstiftning som tvingar aktörerna att 

arbeta med varandra för att ta fram åtgärder. Hur denna samverkan skulle se ut, och med vem, 

finns det inget exempel på från denna studie. Däremot finns det idag regional samverkan för 

klimatanpassningsfrågor, på frivillig basis, som länsstyrelserna är huvudmän för (SOU, 

2017:42, p. 331). Denna typ av samverkan genom kunskapsutbyte är vanlig (SOU, 2017:42, 

pp. 340, 364). 

En annan aspekt till samverkan, skulle kunna vara att samverkan sker mellan de olika 4-E 

strategierna. Att Economic kan hjälpa till att stödja den tvingande delen av Enforcement för 

att den ska efterföljas genom ekonomisk motivation, exempelvis vid implementering av 

åtgärder (Klassen, et al., 2000, p. 87; Mace, et al., 2001, p. 406). Samverkan mellan dessa två 

4-E strategier skulle kunna kombineras med Education för att öka förståelsen hos 

allmänheten, då även allmänheten skulle kunna var en aktör. Att samverka och koordinera för 

att genom utbildning öka förståelsen för vissa åtgärder gör det enklare att på sikt minimera 

riskerna och dessutom ökar förståelse kring varför vissa åtgärder har en viss typ av kostnad 

(Mace, et al., 2001, p. 411; Cardona, et al., 2012, p. 86).  
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Engineering  

Utifrån intervjuerna identifierades två huvudsakliga kategorier som berörde 

preventionsstrategin Engineering; tekniska innovationer och hantering av risker. Genom 

intervjuerna framkom det att alla kommunerna använder sig av tekniska lösningar för att 

minimera de risker som de utsätts för. De tekniska lösningar som togs upp i intervjuerna 

handlade om att skapa nya vattentäkter, reservledningar eller att det upprättas planer som ska 

trygga en reservförsörjning.  

En teknisk lösning som togs upp genom intervjuguiden var gråvattensystem. Gråvatten och 

liknande system ses av den tidigare forskningen som en effektiv metod för att minska 

kostnader kring rening av dricksvatten. De intervjuade menade att gråvattensystem är en typ 

av infrastruktursystem som är dyra och komplicerade att implementera. De intervjuade 

påpekade att allmänheten inte heller var villig att implementera ett sådant system, men att den 

ekonomiska faktorn är den avgörande faktorn. Att allmänheten är ovillig beror på att de inte 

vill använda avloppsvatten till bevattning av grönsaker. De intervjuade menar på att detta 

beror på en omogenhet hos allmänheten. Allmänhetens motstånd till ett gråvattensystem kan 

förändras främst genom att utbildning kan skapa kunskap om vilken nytta åtgärden har, för att 

då på sikt ändra allmänhetens uppfattning (Klassen, et al., 2000, p. 92).  

Däremot är det svårt att jämföra 4-E strategierna mot denna kontext eftersom den litteratur om 

4-E som finns beskriver allmänhetens uppfattning av enklare tekniska uppfinningar som 

allmänheten själva kan implementera. I detta fall handlar det om stora tekniska lösningar, 

lösningar som kommunen måste implementera.  

Ändå kvarstår faktumet att allmänhetens uppfattning av den tekniska lösningen behöver 

förändras eftersom återanvändningslösningar av vatten är ett behov som finns i framtiden. 

Kommunens kännedom om allmänhetens uppfattning kan bara vara ett antagande som görs, 

det är inget som undersöktes vidare och det går inte heller att utläsa från intervjusvaren.  

Den ekonomiska faktorn är svårare att åtgärda eftersom det ekonomiska begränsar, rent 

generellt, dels vilka åtgärder som kan implementeras men också var de ska implementeras. De 

som intervjuades berättade att i befintliga områden skulle det vara för dyrt med vissa tekniska 

lösningar och att det måste finnas en stor kunskap om hur infrastrukturen i vattensystemet ser 

ut idag. Economic blir här en viktig preventionsstrategi att ta i beaktning, inte för att den kan 

förklara hur man motiverar till att investera i åtgärderna (Mace, et al., 2001, p. 406) utan för 

att den tar med aspekten om kostnadsnytta (Mace, et al., 2001, p. 409).  

Economic som preventionsstrategi är viktig eftersom den kan förklara varför vissa åtgärder 

inte har prioriterats. Det har under studien framkommit att Economic är en strategi som är 

effektiv för att få individer att agera på sitt beteende. Economic är också en effektiv 

preventionsstrategi för att påverka företag och organisationers beteende. Det är således en 

faktor som kan styra över de andra 4-E strategierna och därför bedömdes den vara nödvändig 

att inkludera i denna studie.   
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Economic i 4-E kan förklara varför vissa tekniska lösningar inte implementeras, speciellt de 

som berörs av Engineering. Ekonomi kan här ses som ett hinder mot utveckling snarare än en 

fördel. Hindret består i att begränsade resurser gör att vissa åtgärder måste prioriteras (Mace, 

et al., 2001, p. 408) framför en teknisk lösning som skulle kunna göra det möjligt att minska 

vattenförbrukningen. Med detta sagt har de intervjuade en sakkunskap om de tekniska 

utmaningar som just tekniska lösningar står inför.  

För att det ska ske behövs en stor mängd resurser frigöras för att begränsade resurser inte ska 

påverka (Mace, et al., 2001, p. 408) och för att en teknisk lösning ska prioriteras framför 

andra. Prioriteringen styrs av de beslut kommunala politiker gör efter en viss budget och ett 

underlag av förslag på åtgärder som kommer från de sakkunniga tjänstemännen som jobbar 

med frågorna. Det är en komplicerad process med många aspekter.  

Även om ovanstående tekniska lösningar kan användas för att hantera risker kom det fram i 

datainsamlingen att Engineering var lika mycket en preventionsmetod som kan användas för 

att skapa förutsättning att hantera risker. En av de risker som togs upp under intervjuerna var 

risken med att inte uppdatera de tekniska system som behövs för att säkra 

dricksvattenförsörjningen. De som intervjuas är inne på samma spår som Mace et. al. (2001, 

p. 406) att om investeringar inte sker nu kan det bli högre kostnader senare. Att inte uppdatera 

systemen av exempelvis ekonomiska skäl skulle därmed innebära en långsamt ökad sårbarhet 

i hanteringsförmågan.  

Engineering, som är ett passivt preventionssystem (Andersson & Menckel, 1995, p. 761), är i 

just vattenförsörjningen passande som strategi eftersom tekniska systemen inte alltid behöver 

mänskliga interaktioner. Den mänskliga interaktionen i det här fallet handlar om aktivering av 

systemet. I vissa fall behöver däremot systemen ändå kontrolleras och underhållas för att de 

ska bibehålla motståndskraft och en nivå av robusthet mot påverkningar. Engineering är med 

andra ord trots sin passiva istället för aktiva strategi (Haddon, 1980, p. 416) inte immun, utan 

behöver kontrolleras precis som Enforcement för att upprätthålla en hanteringsförmåga. 

Olika åtgärder kan skapas genom Engineering tillsammans med andra 4-E strategier för att 

hantera de risker som ett samhälle kan ställas inför. Då riskerna i sig är svåra att definiera 

behöver flera av 4-E strategierna användas för att göra Engineering till en effektiv 

preventionsstrategi. I intervjuerna återkommer många till att tekniska lösningar inte endast 

kan användas för att skapa en hanteringsförmåga. Det beror på att många aspekter måste tas i 

beaktning, exempelvis ekonomi eller lagstiftning som styr ansvaret och prioritering. I dessa 

fall kan det vara mest effektivt att använda flera av 4-E strategierna. De intervjuades 

påstående styrks av den tidigare forskning (Klassen, et al., 2000, p. 97). Engineering som 

enskild strategi är för kommuner i nuvarande läget en effektiv preventionsstrategi att använda 

för att skapa anpassnings- och hanteringsförmåga, men den kan bli ännu bättre om flera av 4-

E används tillsammans.  
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Education  

4-E strategin, Education, var den strategi som var enklast att samla in empiriskt material om, 

men det var också den strategi som var svårast att ställa mot det insamlade materialet. 

Svårigheten var att analyserna av intervjuerna genererade två kategorier, som har anknytning 

till varandra. Klassen et. al. (2000, pp. 92-93) menar att i en av deras studier genomfördes det 

utbildning för att barn ska veta hur de skulle använda sig av bilbälte och varför det är viktigt. 

Denna utbildning gjordes samtidigt som föräldrar informeras om vikten av säkerhetsåtgärden 

kombinerat med lagstiftande åtgärder.  

Från de intervjuade framkom det att information, exempelvis genom kampanjer, är effektiva 

metoder för att öka förståelsen hos allmänheten. Att ha en informerad befolkning minimerar 

sårbarheten för riskerna (Cardona, et al., 2012, p. 81), även hur befolkningen tolkar 

informationen är en viktig aspekt. De intervjuade är också alla överens om att det är individer 

som budskapet i informationen ska rikta in sig på.  

Att informationen ska rikta sig mot individerna och inte exempelvis företag beror på att 

kommunerna anser att företag kan påverkas på andra sätt. Åtgärder som några av 

kommunerna nämner kan kopplas till andra 4-E strategier som exempelvis en kombination av 

Enforcement och Economic eftersom kommunerna nämner att VA taxa är en sådan åtgärd 

som kan användas mot företag som har hög vattenförbrukning. Kommunerna menar att de 

genom tvingande ekonomiska åtgärder kan styra företag att ändå minska vattenförbrukningen. 

Mace et. al. (2001, p. 406) nämner att ekonomiska fördelar som exempelvis minskat 

skattetryck kan motivera att implementera åtgärder. De intervjuade kommunerna använder 

här en kombination av två 4-E strategier. Även om Enforcement som preventionsstrategi 

används i högre utsträckning än Economic.  

Att använda sig av enbart Enforcement är däremot inte särskilt lönsamt om det inte finns 

kunskap om syftet bakom preventionsstrategin. Education, i form av information och 

utbildning, är en viktig preventionsstrategi (Klassen, et al., 2000, p. 105) att använda 

tillsammans med de övriga 4-E strategierna. Det blir tydligt att 4-E strategierna är som ett 

system där en strategi kan användas som grund och de övriga kan göra den mer verkningsfull. 

Informationskampanjerna som fokuserar på individer syftar till att synliggöra riskerna, som i 

detta fallet riskerna med vattenförbrukning. Informationen leder till att kunskap finns om 

riskerna, vilket på sikt också kan reducera sårbarheterna (Cardona, et al., 2012, p. 81) om det 

också sker en beteendeförändring. Detta förstärker den styrka Education har i att skapa 

hanteringsförmåga. 

Genom intervjuerna framkommer det att informationen måste anpassas efter regionala eller 

lokala förhållanden. Främst handlar det om att det inte går att använda samma typ av 

informationskampanjer gällande minskad vattenkonsumtion mot alla kommuner eftersom det 

i landet finns regionala skillnader i klimatet (Mossberg Sonnek, et al., 2011, pp. 45-55) - utan 

klimatförändringar. Effektiviteten hos Education kan ifrågasättas för att den måste 

kombineras med andra 4-E strategier, exempelvis Economic eller Enforcement, för att det ska 

kunna leda till ett förändrat beteende.  
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Att involvera andra 4-E strategier är emellertid nödvändigt för att uppnå ett resultat ur ett 

långt tidsperspektiv, även om det kan vara kostsamt (Schieber & Vegega, 2002, pp. 10-11).  

Det synliggörs att utbildning, själva grunden för Education (Nilsen & Andersson, 2015, p. 

33), ses som den mest effektiva preventionsstrategin i kontexten hälsa och personsäkerhet. 

Flera av de intervjuade menar att utbildning är det effektivaste sättet att förändra beteenden 

även inom dricksvattenförsörjning. 

Utbildningar som används i skolor anses vara effektiva eftersom det i ett tidigt stadie hos en 

individ skapar en uppfattning om vad som är eller inte är en risk. De intervjuade menar här att 

lärare och i vissa fall föräldrar ytterligare kan påverka beteendet för att utbildningen ska vara 

verkningsfull (Klassen, et al., 2000, p. 97). Detta överensstämmer med Cardona et. al. (2012, 

p. 81) som menar att risk är konstruerad.  

I motsats till de intervjuade som anser att information och utbildning är den mest effektiva 

metoden att använda, menar Nilsen & Andersson (2015, p. 33) att utbildning och information 

är den minst effektiva av 4-E preventionsstrategierna. Samtidigt påpekar Nilsen & Andersson 

(2015, p. 33) att rangordningen kan bero på området som preventionsstrategierna 

implementeras på. Att anpassa efter lokala förhållanden är nödvändigt för att en 

preventionsstrategi ska vara verkningsbar (Johansson & Wallin, 2015, pp. 47, 49).  

Genom utbildning i grundskolan kan det skapas en förståelse för de risker som finns. 

Utbildningen är dock styrd efter en reglerad läroplan, där man inte kan lägga in nya 

utbildningsmoment snabbt utan det kan ta tid för att det ska uppstå en förändring i läroplanen. 

I intervjuerna framkommer det att utbildning om vattenkonsumtion finns i svenska skolor 

däremot sker det ofta mot en internationell kontext och inte svensk. Enforcement blir därmed 

en viktig del i hur framgångsrik Education är som 4-E strategi (Klassen, et al., 2000, p. 91). 

Utbildning måste dessutom kombineras med information, som riktar sig till andra målgrupper, 

som vuxna och yngre vuxna, för att skapa en fortsatt kunskapsutveckling (Mace, et al., 2001, 

pp. 410-411). Även vid Education blir det påtagligt att en 4-E strategi inte fungerar enskilt 

utan flera måste användas tillsammans. Troligtvis är det oavsett vilken kontextstrategin 

kommer användas i för att skapa en anpassning- och hanteringsförmåga.  

Den geografiska spridningen i denna studie blir viktig eftersom förutsättningarna kan skilja 

sig. Vissa kommuner kanske inte har utsatts för risken och prioriterar därför andra områden 

och andra har utsatts för det och har det därför högprioriterat. På grund av detta kan det som 

framkommit i intervjuerna inte överensstämma med Sverige i helhet. Detta gäller även kanske 

synen på 4-E preventionsstrategierna. Framtida studier behöver därför fokusera på vissa 

områden i landet för att ytterligare jämföra 4-E strategierna mot olika regioner. Endast genom 

en övergripande nationell jämförelse kan det avgöras om 4-E kan användas för att skapa en 

hanterings- och anpassningsförmåga i dricksvattenfrågor.  

 



Stefan Petersson  Examensarbete/SARHS16 VT 2018 

 

33 

 

 

Sammanfattning resultatdiskussion 

Tidigare forskning och resultatet från denna studie indikerar att användningen av endast en av 

preventionsstrategierna inte är särskilt effektivt. Att exempelvis enbart fokusera på 

Enforcement och inte ta med andra strategier i beaktning kan resultera i att åtgärden blir 

verkningslös (Schieber & Vegega, 2002, p. 10). Enligt resultatet behövs, precis som också 

tydliggörs av den tidigare forskningen (Nilsen & Andersson, 2015, p. 33; Schieber & Vegega, 

2002, pp. 10-11; Klassen, et al., 2000, pp. 97, 105; Mace, et al., 2001, p. 412), en blandning 

av de 4-E preventionsstrategierna och anpassning mot lokala förhållanden för att de ska vara 

effektiva.  

Utifrån intervjuerna och de efterföljande analyserna finns det en tydlig bild av att det inte 

råder en konsensus bland de intervjuade kommunerna om strategiernas effektivitet, främst 

Enforcement. Att det råder skilda tankar kring detta kan förstås bero på den geografiska 

spridningen hos de medverkande i studien. Om de medverkande har eller inte har drabbats av 

vattenbrist kan avgöra deras syn på risken, vilket också kan avgöra om de har förståelse för 

hur 4-E strategierna kan användas för att minimera riskerna.  

Det som denna studie slutligen kommer fram till är att 4-E strategierna kan användas av 

svenska kommuner i deras arbete med dricksvattenfrågor. Användningen ligger i att 

strategierna ger förståelse om hur en rad olika former av strategier kan användas för att 

förebygga de risker som de utsätts för. Ingen av strategierna är däremot bättre än den andra 

utan samtliga 4-E strategier behövs för att tillsammans skapa förutsättning för att 

kommunerna ska kunna skapa en klimatanpassnings- och hanteringsförmåga i 

dricksvattenfrågor. 

För framtida forskning kan studier med fokus på svenska kommunernas hanterings- och 

anpassningsförmåga genomföras. Om studierna görs med preventionsstrategier som teoretiskt 

ramverk skapar det också möjligheten för att tydliggöra 4-E strategiernas användning inom 

svenska kommunernas hanterings- och anpassningsförmåga.  

Att studera dricksvattenhantering utifrån denna kontext behöver studeras vidare, inte bara 

med fokus på låga grundvattennivåer utan med dricksvatten som huvudfokusområde. 

Framtida forskning behöver dessutom studera fler än fem svenska kommuner och ta med 

aspekter på hur andra länder genomför arbetet. Detta för att få en större bredd på framtida 

studier.  

Metoddiskussion 

Studien grundar sig på en abduktiv ansats, något som görs eftersom studien syftar till att just 

undersöka hur teorin används i empirin. Valet av kvalitativa metoder gjordes därför att 

studien syftade till att undersöka attityder och åsikter mot de olika preventionsstrategierna. I 

det sammanhanget passar kvalitativa metoder, specifikt semi-strukturerade intervjuer bra 

(Galletta, 2013, pp. 45-46).  
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Metoden passar bra eftersom syftet och frågeställningen fokuserade på att efterfråga vad de 

intervjuade ansåg om teorierna gentemot praktisk genomförande varpå kvalitativ metod är en 

lämplig metodik att använda. I metoddelen beskrivs hur studien genomfördes, från skapandet 

av intervjufrågor till etiska ställningstaganden, transkribering av intervjuerna och 

genomförandet av den kvalitativa innehållsanalysen. Genom att ha beskrivit dessa delar ökar 

studiens reliabilitet och validitet men vissa delar kommer att diskuteras nedan.  

Som beskrivits i metoddelen genomfördes urvalet både slumpmässigt och avsiktligt.  

Avsiktligt (Yin, 2013, p. 93) i vilken typ av städer (Åhlvik, 2017) som studerades och 

slumpmässigt i valet av städer som medverkade. Att avsiktligt välja en kategori gjordes för att 

underlätta det slumpmässiga urvalet genom avgränsning då det annars hade varit för stort 

urval i relation till den tid som studien förfogade över. Detta gjordes i kombination med att 

studiens författare ville undersöka städer av ungefär samma befolkningsstorlek och resurser, 

något som skulle blivit svårt utan det avsiktliga urvalet. Städer i andra kategorier hade kunnat 

studeras. B3, ”större stad”, valdes också eftersom dessa städer var utspridda geografiskt i 

Sverige, från Norrbotten i norr till Skåne i söder. Det bedömdes samtidigt vara större 

sannolikhet att de arbetat med frågorna än kommuner som fanns i andra kategorier.  

Resultatet som baseras på den kvalitativt insamlade empirin bör inte ses som en beskrivning 

av samtliga svenska kommuners dricksvattenhantering utan endast som en beskrivning om 

hur vissa kommuner arbetar med frågorna. Studien skulle däremot kunna sägas vara 

överförbar till andra riskhanteringsområden utan att för den skull vara universell något som en 

studie inte heller kan vara enligt Malterud (2001, p. 485).  

Valet av kvalitativa innehållsanalyser innebar problem då svaren vid vissa tillfällen inte kunde 

kategoriseras. Majoriteten av dessa svar var icke svar från de intervjuade. Svaren som inte 

kunde kategoriseras innebar att utformningen av kategorierna, som enligt Graneheim & 

Lundman (2004, p. 107) ska eftersträvas att vara ömsesidigt uteslutande, inte uppfylldes. Den 

ömsesidiga uteslutningen uppfylldes inte heller eftersom vissa av svaren kategoriserades 

olika. 

Valet av de olika kategorierna till samma fråga baserades på innehållet i de meningsbärande 

enheterna och koderna som kom ut från analyserna. Svar från en intervju på en fråga kunde 

skilja sig beroende på vad för bakgrund, utbildning och arbetsuppgifter intervjupersonen 

hade, utan att svaret för den delen var motsägande från andra intervjuer.  

Problematiken bemöttes genom att läsa igenom svaren och vid vissa tillfällen kategorisera om 

de analyserade svaren. Den olika kategoriseringen på samma fråga resulterade i en 

problematik att ställa intervjusvaren mot varandra, något som ökade svårigheterna att 

synliggöra skillnader i svaren vid de tillfällen då det fanns skillnader. Som nämnt fanns det 

tillfällen då icke svar gavs och den problematiken bemöttes med att inte ha med de svaren i 

studien. Eftersom svaren i dessa fall kunde bestå av ett rakt nej gjordes bedömningen att 

svaren ändå inte bidrog med något till resultatet.  
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Att datainsamlingen gjordes via Skype och telefon skulle kunna vara en förklaring till de 

korta svar som beskrivs i stycket ovan. Att träffa den intervjuade personligen skulle göra det 

enklare för frågeställaren att ställa följdfrågor än det är om intervjuer genomförs över telefon. 

Att intervjuerna genomförs över telefon kan också påverka studiens resultat. Detta eftersom 

det som sägs under en intervju och senare transkriberas kan tolkas utifrån frågeställarens egna 

värderingar. Det är något som är generellt för samtliga intervjumetoder, men framför allt de 

som genomförs utan att frågeställaren och den intervjuade träffas personligen. Detta är något 

som författaren till denna studie har tagit hänsyn till under hela processen och noga beskrivit, 

så att läsaren ska kunna utläsa om egna värderingar påverkat resultatet. 

Denna studie syftar att studera svensk dricksvattenhantering med hjälp av 4-E strategierna, 

det vill säga en stor specifik kontext med hjälp av personsäkerhetsteorier. Studien har med 

andra ord som ett delsyfte att testa om vissa personsäkerhetsteorier kan användas mot denna 

kontext, i Sverige. Att den skulle kunna användas till andra kontexter är fullt möjligt, det 

överlåts däremot till läsaren att avgöra, eftersom endast denna kontext har studerats.  
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Slutsatser 
Denna studie visar att preventionsstrategier kan användas av svenska kommuner i deras arbete 

med dricksvattenfrågor. Studien visar också på att de intervjuade kommunernas hanterings- 

och anpassningsförmåga är god gentemot 4-E strategierna och att lärdomar från tidigare år 

används för att säkerhetsställa att dessa inte begås igen.  
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Bilaga 1 

Text för mailutskick  

Första utskicket 

Hej!  

Mitt namn är Stefan Petersson, läser en master i riskhantering vid Karlstad Universitet och jag 

har precis påbörjat skriva min uppsats. Denna uppsats kommer syfta till att analysera hur 

svenska kommuners arbete i dricksvattenfrågor kan skapa resiliens mot en sårbar 

dricksvattenförsörjning. Jag undrar om ni skulle vilja ställa upp på en intervju?  

Frågorna kommer att fokusera på ert organisatoriska- och systematiska arbete gällande 

klimatanpassning och hur ert säkerhetsarbete ser ut. Exakt vilka frågor som kommer ställas 

under intervjun är ännu under konstruktion varpå jag inte kan besvara vilka frågor som kan 

dyka upp. Jag är medveten om att vattenfrågor är sekretessbelagda och att det kan vara svårt 

för er att besvara mina frågor. Jag vill ändå be er att överväga att ställa upp på intervju då en 

undersökning av era rutiner i ert organisatoriska- och systematiska säkerhetsarbete gällande 

dricksvattenfrågor kommer gynna er. Undersökningen kommer ge er en ökad förståelse om 

vart i ert arbete ni är sårbara och hur ni kan förbättra era rutiner.  

Intervjuerna är tänkta att genomföras från vecka 9 till vecka 12. Intervjuerna kan tänktas att 

genomföras på plats såväl som över videolänk. Detta beror på vad som passar er bäst.  

Tack för att ni tog er tid att läsa detta mail. Jag hoppas att ni är intresserade av att medverka i 

min studie. 

Stefan 

 

Andra utskicket  

Nu är intervjufrågorna klara och finns i den bifogade filen. Jag bifogar även en bild som 

exempel på den Smart vattenkampanj som tas upp i frågorna.  

Frågorna kommer analyseras utifrån ett riskhanteringsperspektiv s.k. 3E strategierna. Dessa 

grundar sig på enforcement, engineering och education. Enforcement är styrande eller 

lagstiftande åtgärder som genomförs för att ta bort risken. Engineering är tekniska åtgärder 

som exempelvis byggandet av konstgjorda grundvattentäkter. Education bygger på att man 

utbildar/informerar den fokusgrupp om hur risker kan förebyggas som exempelvis i detta fall 

hur man kan spara vatten.  

Jag hoppas att ni fortfarande har möjlighet att ställa upp på en intervju och att frågorna inte 

skapar ett hinder för er.  

Stefan 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor 

Förfrågor 

• Har er kommun upplevt vattenbrist eller låga grundvattennivåer? Anser ni att 

vattenbrist på grund av klimatförändringar är en risk för er kommun? På vilket sätt? 

• Hur arbetar er kommun med klimatanpassning? 

• Innebär vattenbrist stora risker för svenska kommuner, tycker du?  

 

Enforcement  

• Enligt lagen om allmänna vattentjänster har kommunerna ansvaret för 

vattenförsörjningen, anser ni att det behövs en tydligare formulering i lagen för 

händelser då vattenförsörjningen kan påverkas?  

• I enlighet med regeringsformen samt kommunallagen är kommuner ansvariga för alla 

frågor i sitt geografiska område. Anser ni att klimatanpassningsåtgärder är svåra för en 

kommun att genomföra utifrån lagstiftningen?   

• Vilka är de största riskerna med dricksvattenförsörjning påverkad av klimat och hur 

skulle dessa genom lagstiftning kunna åtgärdas?  

• I LEH står det att kommuner ska planera inför extraordinära händelser. Behövs det ett 

förtydligande, gällande klimatet, om när LEH ska börja gälla? 

• Det finns direktiv och förordningar gällande klimatanpassning och översvämning, 

behövs liknande för dricksvattenförsörjningen, speciellt med inriktning på 

klimatförändringar?  

• Kan det vara möjligt att införa en lag om förbrukningsmängden per invånare då det är 

vattenbrist och skulle en lag om förbrukningsmängden bistå möjligheterna att bötfälla 

individer eller organisationer som har en för hög vattenförbrukning?  

• Skulle det gå att införa en lag som kräver att campingplatser och hyresföreningar 

installerar snålspolande kranar och vattensnåla maskiner, för att spara vatten? 

 

Engineering 

• Har er kommun funderingar på att införa tekniska lösningar för att kunna öka 

vattenuttaget? 

• Har er kommun på något sätt uppmuntrat införandet av tekniska lösningar för en 

minskad vattenkonsumtion? 

• Har er kommun sett över möjligheterna att använda så kallad greywater till bevattning 

av gräsmattor, i toaletter och liknande områden där det ur hälsosynpunkt är möjligt?  

• Finns det planer på att vid nya kommunala anläggningar installera system som 

återanvänder avloppsvatten från kök och handfat till bevattning av växter?  
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• Anser ni att återanvändning av förbrukat vatten, som inte är kontaminerat av 

kemikalier, kan vara en effektiv metod för att minska vattenanvändningen och 

samtidigt inte behöva införa ett bevattningsförbud?  

• Vilka risker, kopplad till vattenförsörjningen, anser ni skulle kunna byggas bort helt 

eller minimeras med tekniska metoder?  

• Har er kommun funderat på att skaffa en avsaltningsanläggning likt dem som håller på 

att byggas på Gotland och har byggts på Öland?  

• Har er kommun möjlighet att bygga vattenledningar som har anslutningar till 

närliggande kommuner, som kan agera vattendistributörer när ni själva inte har den 

kapaciteten? 

• Skulle en kombination av en vattenledning från en närliggande kommun och ett 

mindre avsaltningsvattenverk vara ett sätt för er kommun att skapa klimatanpassning 

och en motståndskraft i er vattenförsörjning? 

 

Education 

• Allmänhetens konsumtion av vatten kan behöva anpassas efter mängden grundvatten 

som finns, behövs därför informationskampanjer om hur konsumtionen ska förändras?  

• Flera kommuner har genomfört bevattningsförbud tidigare år. Anser ni att detta är en 

effektiv metod att använda i en kombination med att informera människor hur de ska 

minska vattenförbrukningen? 

• Kalmar- och Ölandsregionen hade under sommaren 2016 en kampanj som de kallade 

Vattensmart, för att få boende och besökande i området att förstå hur man på smarta 

sätt kan spara vatten. Kan konceptet användas även i er kommun?  

• Om det skulle informeras redan i skolor om hur vatten på smarta sätt kan sparas, 

skulle det minimera risken att människors nuvarande vattenkonsumtion fortsätter?  

• Informationskampanjer kan riktas till individer eller företag, vilket är mest effektivt? 

Har ni genomfört någon sådan kampanj?  

• Anser ni att information och utbildning är effektiva metoder för att minska individers 

vattenförbrukning eller finns det annan metod som är mer effektivt?  


