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Sammanfattning 
 
Behovet av att anpassa samhällen till ett blötare, varmare och mer oförutsägbart klimat uppmärksammas 
allt mer. I Sverige har kommunerna fått huvudansvaret för detta, och många har antagit mål och 
strategier. Det är dock oftast inte kommuner utan byggherrar som faktiskt utformar och bygger 
boendemiljöer; en aktör som nästan helt saknas i litteraturen om klimatanpassning. Jag har i denna studie 
undersökt hur en kommun har gått tillväga för att se till att byggherrar implementerar klimat-
anpassningsåtgärder vid nybyggnation av flerbostadshus i stadsmiljö. Genom intervjuer med 
projektledare på byggherrar samt med kommunala tjänstemän har jag undersökt vad som påverkat 
implementeringen av de kommunala riktlinjerna gällande klimatanpassning i ett planområde i 
Gustavsberg, Värmdö kommun, och hur  kommuntjänstemännen har gått tillväga för att se till att 
byggherrarna implementerar dessa riktlinjer.  
 
Studien visar att implementeringen har påverkats av ett stort antal så kallade barriärer, som är relaterade 
till bland annat planområdet i sig, till aktörernas kunskaper och resurser, och till de tillgängliga 
regelverken. Planområdet som jag har undersökt har utformats som en tät kvartersstad, med innergårdar 
på bjälklag för att på plats med parkering under. Bristen på ytor samt markföroreningar från tidigare 
verksamheter har gjort det svårt för byggherrarna att nå kommunens högt satta mål gällande dagvatten 
och grönska. Den främsta förklaringsfaktorn gällande implementering är dock aktörernas motiv och 
intressen. Byggherrar är vinstdrivande företag, och deras ekonomiska utrymme i projekten har varit 
avgörande. Åtgärder som ger positiva effekter för både byggherrar och kommun, såsom energibesparing 
och grönskande boendemiljöer, har i regel varit lättare att implementera. Åtgärder som byggherrarna 
främst ser som kostnader har däremot varit svårare att implementera, såsom fördröjningsmagasin för 
dagvatten. Trots att ett miljöprogram kopplats till detaljplanen och kommunen angett att programmet 
ska vara en bedömningsgrund för bygglovgivning så har kommunens tjänstemän behövt aktivt 
genomdriva dess riktlinjer gentemot byggherrarna inför varje bygglov. Genom att försöka träffa 
byggherrarna så tidigt i processen som möjligt och på så sätt påverka utformningen av kvarteren har 
kommuntjänstemännen föhandlat fram klimatanpassningen av området kvarter för kvarter. 
 

Abstract 
The need for climate change adaptation is increasingly being recognized. In Sweden, it is the 
municipalities that have been assigned the main responsiblity, and many municipalities have adopted 
policy regarding climate change adaptation. However, it is in fact property developers who make the final 
decisions regarding the design of many urban environments. The aim of this study is to investigate the 
factors that affect the implementation of municipal policy regarding climate change adaptation by 
property developers. Interviews with municipal officials and project managers of developers showed that 
a wide range of barriers have affected the conditions of the policy implementetation, such as the physical 
conditions of the area and the knowledge and previous experience of officials and project managers. The 
findings also show that, in line with implementation studies theory, the motivations and interests of the 
involved organisations were significant for the implementation process. Property developers, being 
companies with making profit as their goal, were more likely to implement measures that also benefitted 
them economically, such as energy saving measures and urban greenery which contribute to making their 
property attractive to customers. Measures that were seen as mainly financial burdens with no apparent 
benefits for the developers, such as storm water management measures, needed significantly more 
coercion by the municipal officials in order to be implemented. The officials strategically made sure to 
meet with developers early in the design process in order to influence the design of the blocks. Even 
though there was a policy in place that was legally binding for developers, the municipal officials had to 
negotiate the climate change adaptation measures block by block. 
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Inledning 
 
 

”Policy does not implement itself” 
Barret & Fudge (1981, s 9) 

 

Det finns ju en skillnad i det där, där en kommun ser det som att "är det en policy så är det vad vi 
ska hålla oss till", medan med andra, som byggherrar till exempel, måste man vara väldigt tydlig 
med att... ja. Man kan ha en intention, men om man inte är med själv och driver det så är det lätt att 
man tappar det, om man inte har varit tydlig i sådana dokument som anger förutsättningarna. 

Kommuntjänsteman, Värmdö kommun 

 

Helene: Det här med lokal dagvattenhantering som de alltid skriver. "Så långt som möjligt". Ja... det 
är bara det att vi har ju inga ytor för det. Var ska vi göra av vattnet?  

Intervjuare: För det är ju garage under alla innergårdar så det går ju inte. 

Helene: Ja, det är ju det. Och det är ju maxat på de här kvarteren, det är ju precis maxat så det finns 
ingenstans att göra av det. […] Vi har gjort så gott som vi har kunnat. Men det är ju en sådan sak 
som är lätt att skriva in det här programmet, men hur ska det genomföras i ett så här tättbebyggt 
område? Det är ju omöjligt.  

Projektledare, Byggherre H 

 
I Gustavsberg i Värmdö kommun tar en ny centrumbebyggelse form. Det gamla fabriksområdet i 
hamnen där porslinstillverkning bedrivits i över hundra år omvandlas nu till kvartersstad, och 
kommunen är för första gången den drivande samhällsbyggaren i en stad som länge präglats av det stora 
bruket. Ovanstående citat är tagna från intervjuer med dels kommunens tjänstemän, och dels med 
projektledare från byggherrarna som är verksamma i området. Båda berör implementeringen av 
kommunens miljöprogram som tagits fram specifikt för den nya centrumbebyggelsen, och som bland 
annat reglerar dagvattenfrågor och grönfrågor. Dock, som citatet av kommuntjänstemannen ovan 
illustrerar, så implementerar inte policydokument sig själva. De implementeras av människor, i olika 
yrkesroller, med olika intentioner. Det sista citatet illustrerar ett av de många problem som uppstått i 
Gustavsberg när policy skulle implementeras i praktiken; förutsättningarna fanns inte. Något gick inte 
ihop. Och det som prioriterades i detta fall var inte miljöprogrammets riktlinjer. 
 
Att klimatet blir allt varmare finns det inte längre många tvivel om. Inte heller att detta kommer att 
påverka även svenska städer, som beräknas behöva hantera större mängder nederbörd, längre 
värmeböljor och mer extremväder, vilket ställer nya krav på stadsmiljöerna. Klimatanpassning 
uppmärksammas nu allt mer i Sveriges kommuner och landsting, och på statliga verk och myndigheter. 
Många kommuner har påbörjat sitt arbete med detta, och har formulerat höga ambitioner. Ändå är det 
något som gör att de stadsmiljöer som byggs inte alltid lever upp till dessa ambitioner, eller följer 
strategierna som tas fram. Något händer längs med vägen, från formuleringen av ambitioner och 
strategier till att den färdiga stadsmiljön står klar. 
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Forskningen om klimatanpassning i Sverige har hittills mest fokuserat på att identifiera risker, och på de 
institutionella villkoren för anpassningsförmåga; det vill säga hinder och möjligheter såsom 
kunskapsluckor, riktlinjer, ansvarsfördelning och samordning inom och mellan myndigheter och andra 
samhällsaktörer (Hjerpe et al 2014). En samhällsaktör som dock nästan helt saknas i både litteraturen och 
statliga utredningar, men som är central för hur våra fysiska miljöer utformas, är byggherrarna. Efter att 
kommunen gjort långsiktiga planer, formulerat ambitioner och strategier, och planlagt ett område är det 
byggherrarna som faktiskt utformar och bygger majoriteten av städernas byggnader, innergårdar, gator 
och andra offentliga platser. Utformningen av dessa miljöer är  helt väsentliga för vad som händer med 
vattnet vid ett kraftigt skyfall, eller hur människors hälsa påverkas vid en värmebölja. Finns det skugga? 
Finns det någonstans för vattnet att ta vägen? Svaret på dessa frågor beror till stor del på byggherrarna.  
 
Jag hoppas att med min studie kunna belysa vad som påverkar utformningen av urbana miljöer som 
utformas och byggs av byggherrar.  Vilken roll har kommuners ambitioner, mål och strategier egentligen 
för byggherrarna, och vad påverkar huruvida dessa faktiskt implementeras? Vad kan kommunala 
tjänstemän egentligen göra för att se till att stadsmiljön blir så som kommunen önskar? 
 

Min studie 
För att undersöka vad som påverkar klimatanpassningen av miljöer som utformas och byggs av 
byggherrar har jag valt att göra en fallstudie av ett planområde i Gustavsberg, Värmdö kommun. 
Området, kallat Porslinskvarteren, består av en enda detaljplan där ett antal olika byggherrar utvecklar 
och bygger kvarter med bostadshus, och det finns ett miljöprogram knutet till detaljplanen med mål och 
strategier gällande klimatanpassning. Jag har intervjuat projektledare från fyra av byggherrarna som är 
aktiva i området, samt sex tjänstemän på kommunen som har eller har haft nyckelpositioner för 
utvecklingen av området och som alla har haft kontakt med byggherrarna. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka vad som påverkar byggherrars implementering av kommunala 
riktlinjer och målsättningar med bäring på klimatanpassning i stadsbyggnadsprojekt. 
 
Mina frågeställningar lyder:  

• Vad har hindrat eller möjliggjort byggherrars implementering av kommunala riktlinjer, 
målsättningar och strategier gällande klimatanpassning i planeringen och byggandet av 
Porslinskvarteren i Gustavsberg? 

• Hur har kommunala tjänstemän gått tillväga för att se till att kommunala riktlinjer, målsättningar 
och strategier med bäring på klimatanpassning implementeras av byggherrar? 

Definition av begreppet klimatanpassning 
Klimatanpassning har av IPCC (Smit et al 2001, s 881) definierats och beskrivits som följande (egen 
översättning): 

Med ”anpassning” menas justeringar i ekologiska, sociala och ekonomiska system till följd av 
faktiska eller förväntade klimatförändringar och deras effekter. Detta uttryck refererar till 
förändringar i processer, metoder eller strukturer för att mildra eller kompensera potentiella skador 
eller dra fördel av möjligheter som uppstår i samband med förändringar i klimatet. Detta omfattar 
förändringar för att minska samhällens, regioners eller verksamheters sårbarhet inför 
klimatförändringar.  

Med klimatanpassning, vilket på engelska benämns ”adaptation”, menas alltså anpassning till 
förändringar i klimatet, till skillnad från ”mitigation” vilket handlar om åtgärder för att minska utsläppen 
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av växthusgaser. Utsläppsminskningar är väsentliga för att förhindra ytterligare uppvärmning och 
därmed minska behovet av klimatanpassning, men dessa två begrepp syftar ändå på åtgärder med olika 
primära syften. Denna studie handlar alltså om anpassning till ett förväntat framtida klimat, och inte om 
strategier för att minska utsläpp av växthusgaser. Dessa två typer av åtgärder kan gå hand i hand, men 
behöver inte nödvändigtvis göra det och kan till och med motverka varandra. Att exempelvis installera 
komfortkyla på äldreboenden för att reducera dödligheten under värmeböljor ökar energiförbrukningen, 
och kan leda till ökade utsläpp beroende på vilken energikälla som används. Träd och grönska däremot 
sänker temperaturer i städer och binder samtidigt koldioxid.  

Avgränsning 
Jag kommer att fokusera på anpassning av fysiska strukturer, närmare bestämt stadsmiljöer, och 
beslutsprocesser kring denna fysiska anpassning. Jag kommer inte att utvärdera huruvida planområdet 
har blivit klimatanpassat eller ej, eller värdera kommunens riktlinjer och mål. Det jag undersöker är 
huruvida de riktlinjer och mål med bäring på klimatanpassning som kommunen ställt upp implementerats 
av byggherrarna, hur tjänstemännen gått tillväga för att se till att implementering ska ske och vad som 
påverkat huruvida implementering skett eller ej.  
 

Uppsatsens disposition 
I nästföljande kapitel kommer jag att ge en bakgrund till klimatanpassning som fenomen genom att 
beskriva hur klimatet förväntas förändras i framtiden, och hur klimatanpassning hittills har hanterats i 
Sverige. Därefter kommer jag att ge en överblick över de verktyg som finns att tillgå för kommunerna 
idag för att hantera klimatanpassning på detaljplanenivå. Efter detta introducerar jag mitt teoretiska 
ramverk som jag kommer att använda mig av för att analysera mitt insamlade material, följt av ett kapitel 
om metodologiska och etiska avvägningar. Sedan följer ett kapitel där jag beskriver kontexten för 
Porslinskvarteren genom en kort historisk bakgrund, vad som lett till detaljplanens utformning och hur 
kommunen valt att hantera klimatanpassning i detaljplan och processer. Därefter, i kapitlet 
”Implementering i Porslinskvarteren” presenterar jag mitt insamlade material genom att redogöra för hur 
Värmdö kommuns riktlinjer har implementerats och vad som påverkat implementeringen, dels ur 
byggherrarnas synvinkel och dels ur de kommunala tjänstemännens. Avslutningsvis kommer jag att 
analysera mitt material utifrån mitt teoretiska ramverk och reflektera kring detta, samt ge förslag på 
vidare studier.   
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Klimatanpassning och planering 
 
De globala vädersystemen står inför stora förändringar, och detta kommer att få konsekvenser även i 
Sverige. Hittills har dock den svenska policykontexten för att hantera anpassningen till ett förändrat 
klimat varit snårig, utan en nationell strategi och med oklara ansvarsfördelningar mellan olika aktörer 
(Hjerpe et al. 2014, Andersson et al 2015). I detta kapitel vill jag ge en förståelse för varför det är relevant 
att undersöka klimatanpassning i svensk samhällsplanering och byggande, och vilka utmaningar som 
hittills identifierats. Jag kommer att först beskriva de förändringar som förväntas globalt, och den 
osäkerhet som präglar denna typ av framtidsprognoser, för att därefter mer ingående beskriva vad det 
innebär för Sverige, Stockholms län och Värmdö kommun. Därefter kommer jag att beskriva hur 
klimatanpassning hittills har hanterats i Sverige, och vilka roller och skyldigheter som olika aktörer har i 
dagsläget. Jag kommer att fokusera mer på kommunerna än byggherrarna i detta kapitel, då det finns 
relativt gott om tidigare forskning kring hur kommuner hanterar klimatanpassning och vilka utmaningar 
de möter, medan byggherrarnas roll är relativt outforskad i både litteraturen och i underlag från 
myndigheter. Avsaknaden av byggherrarna i litteraturen om klimatanpassning är en av anledningarna till 
att jag vill undersöka just denna aktör och dess roll för klimatanpassningsarbetet i Sverige, och 
förhoppningsvis kan denna studie bidra till att belysa en del av samhällsbyggnadsprocessen som tidigare 
inte uppmärksammats i forskningen om klimatanpassning. 
  

Det framtida klimatet 

Globala effekter 
Enligt IPCC (2013) går vi mot minst 2°C uppvärmning globalt sett under detta sekel jämfört med 
förindustriella förhållanden. Detta förutsätter dock att växthusgasutsläppen börjar minska inom kort,  
medan en fortsättning på nuvarande politik kommer att ge utsläpp som genererar en uppvärmning större 
än 4 °C. Med nuvarande utveckling riskerar vissa faktorer i klimatsystemet att överskrida vissa 
tröskelvärden, som kan sätta igång feedbackloopar som ger en allt snabbare uppvärmning med 
irreversibla effekter. Exempel på detta är isar som smälter vilket ger större yta av isfritt hav som 
absorberar solinstrålning istället för att reflektera bort den, vilket ger ett ännu varmare hav och ännu mer 
avsmältning. Även om de människoorsakade utsläppen skulle minska och upphöra under detta 
århundrade kommer de att fortsätta påverka klimatet under hundratals eller tusentals år (ibid).  
 
När atmosfären värms absorberas en del av den uppvärmningen av haven, liksom en del av koldioxiden. 
Detta gör att haven blir surare, och att havcirkulationen saktas ner vilket förändrar havsströmmarna och 
även passadvindarna, vilket påverkar hela det globala klimatsystemet. Nederbördsmönster kommer att 
förändras, och regioner som redan får mycket nederbörd kommer att få ännu mer, medan torra regioner 
kommer att bli ännu torrare. Andra effekter av ett varmare klimat är att extremväder kommer att bli 
vanligare, såsom kraftiga skyfall, stormar och torka, och generellt sett kommer vädervariationer att vara 
mindre regelbundna och pålitliga. Havsnivåerna kommer att stiga, med ungefär en meter i ett scenario 
med låga utsläpp men med betydligt mer om utsläppen fortsätter att öka. Dessa förändringar och effekter 
har redan observerats världen över. (IPCC 2014) 

Osäkerheter i modellerna 
Dessa förväntade effekter är beräknade utifrån modeller, och bygger liksom alla modeller på antaganden 
om samband. Klimatsystemet är väldigt komplext och det finns många källor till osäkerhet i en 
klimatmodell, dels relaterade till modellens antaganden, och dels relaterade till att klimatsystemet i sig är 
kaotiskt, oregelbundet och ständigt visar andra utfall än vad som förväntats (Shepherd, 2014). Till 
exempel har isarna runt polerna smält fortare än vad som varit förväntat, och femårsperioden 2011-2015 
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var den varmaste som någonsin uppmätts (WMO, 2016). World Meteorological Organization 
konstaterade nyligen att vi redan nått en global uppvärmning om mer än en grad över förindustriell nivå 
(WMO, 2016).  
 
Det finns alltså skäl för att planera för en ännu större uppvärmning än vad ett visst utsläppsscenario 
beräknas resultera i enligt modellerna. Även om utsläppen skulle börja minska och följa scenariot för 2 °C 
kan ökningen bli större än vad som beräknas. Dessutom beräknas nuvarande politiska åtaganden från de 
länder som skrivit under Parisavtalet inte räcka för att nå målet om att begränsa uppvärmningen till 1.5 
°C, utan ge en uppvärmning uppåt 3 °C (Rogelj et al. 2016). Det finns därmed starka skäl att räkna med 
en uppvärmning som är större än vad klimatavtalen bestämt, och med större och andra effekter än vad 
som förväntas. Myndigheter såsom SMHI har börjat påtala behovet av så kallad adaptiv planering, det 
vill säga en planering som innebär att kompletterande åtgärder möjliggörs längre fram i takt med att 
kunskapsläget förändras och nya effekter observeras (Andersson et al. 2015). Detta är speciellt viktigt för 
beslut som har bäring i långa tidsperspektiv, såsom fysisk planering, då spannet mellan olika 
klimatscenarier ökar markant efter mitten på detta sekel.  

Sveriges framtida klimat 
Klimatet i Sverige har redan blivit varmare och mer nederbördsrikt (Andersson et al. 2015). 
Vintermånaderna under perioden 1990-2013 var i snitt 1.5 °C varmare än under perioden 1961-1990. 
Beroende på vilket utsläppsscenario som används kommer Sverige att vid slutet på detta sekel vara 2-6 °C 
varmare än perioden 1961-1990, med större ökningar norrut i landet än i söder. I jämförelse med dagens 
förhållanden kommer vintrarna att bli betydligt varmare, men med stor variation mellan enskilda år. 
Under somrarna kommer värmeböljor att bli allt vanligare, och öka från att tidigare ha inträffat ungefär 
var tjugonde år till att inträffa var tredje till var femte år mot slutet av detta sekel, och de kommer bli allt 
längre. 
 
Årsnederbörden beräknas öka med 15-40 % beroende på utsläppsscenario. Kraftiga regn och skyfall 
kommer att bli vanligare och ha högre intensitet. Trots ökade regn kommer vattentillgången i södra 
Sverige att minska, då ökningen inte kommer att motsvara avdunstningen som de högre temperaturerna 
orsakar. Havsnivåhöjningen kommer i större delen av landet att ske i samma takt som landhöjningen, 
men längst söderut där ingen större landhöjning sker kommer nuvarande landytor vid kusten att hamna 
under vattenlinjen.  
 
Alla effekter förväntas inte vara negativa. Vegetationsperioden kommer att förlängas med ungefär två 
månader, vilket kan möjliggöra en större jordbruks- och skogsproduktion, och antalet dagar där 
temperaturen passerar nollstrecket kommer bli färre, vilket ger mindre skador på vägar och andra 
byggnationer (Andersson et al. 2015). Energibehovet för uppvärmning kommer även att minska mer än 
vad energibehovet för komfortkyla beräknas öka (SMHI 2015). 

Stockholms län 
Ovanstående effekter gäller även i stort för Stockholms län. Även här sker landhöjningen i stort sett i 
samma takt som den förväntade havsnivåhöjningen, under förutsättning att avsmältningen av havsisar 
och glaciärer inte sker snabbare än förväntat. Kraftiga skyfall beräknas öka, och både den maximala 
dygnsnederbörden och extrem entimmesnederbörd kommer öka med 15-30 % (SMHI, 2015). 
Värmeböljor blir mer vanligt förekommande och längre, och det blir mot slutet av seklet vanligt med 
värmeböljor med 10 dagars längd i ett scenario med låga utsläpp, men upp till 25 dagar i ett scenario med 
höga utsläpp. Som värmebölja räknas en sammanhängande period med dygnsmedeltemperaturer över 20 
°C. Graddagar för uppvärmning, som är ett energimått som används för att uppskatta behovet av 
uppvärmning av bostäder, beräknas minska med ca 1000 graddagar för ett lågt utsläppsscenario och 1500 
för ett högt. För referensperioden 1961-1990 var antalet 4123 dagar. Graddagar för kylning är 
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uppskattade på liknande sätt som antalet dagar då kylning behövs i bostäder. Dessa har hittills varit få, 
endast 7 under referensperioden, men beräknas öka till ca 150 i det höga utsläppsscenariot. (SMHI, 2015) 

Värmdö kommun och Porslinskvarteren 
Värmdö kommun har inte tagit fram någon kommunspecifik analys eller strategi som specificerar hur 
klimatförändringarna förväntas påverka kommunen. De effekter som är relevanta för planområdet, 
baserat på analysen av Stockholms län, är ökade nederbördsmängder och nederbördsintensitet,  längre 
och mer frekventa värmeböljor, och stigande havsnivåer. 
 

Klimatanpassning och samhällsplanering 
Den fysiska samhällsplaneringen tycks vara en väl lämpad arena för att koordinera och implementera 
klimatanpassningsåtgärder, då samhällsplanering i alla fall i teorin är en koordinerande aktivitet, som 
med ett demokratiskt mandat ska balansera nuvarande och framtida samhälleliga intressen, och samordna 
sektorer och olika administrativa nivåer med ett långsiktigt perspektiv (Storbjörk & Hjerpe 2014). 
Planering har både en strategisk och reflexiv potential, och kan konkretisera olika val och alternativa 
utvecklingsvägar (ibid). I Sverige är det kommunerna som är den aktör som har ansvar för 
samhällsplaneringen i och med sitt planmonopol, som ger dem ensamma rätten att utveckla och anta 
detaljplaner för markanvändning (Storbjörk & Hjerpe 2014). Kommunerna är även den aktör som har 
getts huvudansvaret för klimatanpassning i Sverige, i och med sin roll som samhällsplanerare och sitt 
ansvar för samhällssektorer såsom bostäder och byggande, avlopp, dricksvattenförsörjning, transporter, 
krisberedskap och räddningstjänst (Storbjörk & Uggla 2010). 
 
Trots att kommunerna som aktör och samhällsplanering som process tycks väl lämpade för att hantera 
klimatanpassningsfrågor i teorin visar tidigare forskning på svårigheter. Klimatanpassningsfrågornas 
sektorsöverskridande natur gör dem svårhanterade i den svenska planeringsprocessen, då denna i själva 
verket ofta är fragmenterad, med vattentäta skott mellan olika förvaltningar, nämnder och aktörer i 
planeringsprocessen (Hjerpe et al. 2014). Exempelvis hanteras ofta översiktsplanearbete, detalj-
planearbete och bygglovgivning av olika politiska nämnder vilket skapar glapp, bristande överblick och 
ökar risken för felprioriteringar (ibid). I Sverige finns dessutom en låg grad av samarbete mellan 
offentliga och privata aktörer, såsom mellan sektorsmyndigheter, kommuner och departement å ena 
sidan, och byggföretag, arkitektfirmor och medborgare å andra sidan, för att samverka kring 
klimatanpassning (Wamsler & Brink 2014, Wamsler et al. 2014).  
 
Studier har även visat även att klimatanpassningsarbetet i Sverige snarare än att vara framåtblickande 
och proaktivt har varit reaktivt och styrt av specifika lokala händelser (Storbjörk 2007, Storbjörk 2009, 
Wamsler & Brink 2014). Snarare än att väga samman olika intressen och verka för det allmännas bästa 
har samhällsplaneringen varit exploatörsdriven och tillväxtorienterad, och tillåtit bebyggelse trots 
klimatrisker (Storbjörk & Hjerpe 2014, Wamsler & Brink 2014).  Studier av vattennära stadsbyggande 
visade att den politiska och ekonomiska attraktiviteten i att bygga i vissa lägen trumfar den uppfattade 
risken, och gör att riktlinjer och strategier för klimatanpassning inte tillämpas (Storbjörk & Hjerpe 2014). 
Klimatanpassningen blir förhandlad, istället för icke-förhandlingsbar, och den klimatförändrings-
relaterade risken blir snarare en av flera faktorer som vägs mot andra faktorer i samhällsplaneringen 
(ibid). Tjänstemän och nämnpolitiker vill ta ett långsiktigt ansvar men pressas att hitta praktiska och 
tekniska lösningar för att kunna genomföra planer som marknaden ser som önskvärda (Wamsler & Brink 
2014). Kommunerna har dessutom i stor utsträckning saknat kunskapsmässigt, politiskt och ekonomiskt 
stöd från nationellt håll (Hjerpe et al. 2014).. Avsaknad av lagstöd och regler från den nationella nivån 
gör att hur väl kommunerna lyckas beror på ifall de utvecklar egna strategier, regler, checklistor och 
informationsmaterial, samt klargör ansvarsområden (Wamsler et al. 2014). Detta har krävt en drivande 
tjänsteman eller politiker (ibid). Dessa eldsjälar har ofta varit väsentliga för att initiera arbetet med 
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klimatanpassning, men är sällan tillräckliga för att höja kunskapsnivån i hela organisationen och kan till 
och med göra det svårare för andra att känna ägarskap för frågan (Hjerpe et al 2014).  
 

Den svenska policykontexten 
I Sverige kan arbetet med klimatfrågor på lokal nivå sägas ha börjat 1996 i samband med det lokala 
Agenda 21-arbetet, vilket uppmärksammade många lokala miljöfrågor (Wamsler & Brink 2014). Det var 
dock inte förrän 2006-2007 som klimatanpassning började uppmärksammas i någon större utsträckning, 
då flera fall av extremväder inträffade samtidigt som klimatanpassning började få allt mer intresse 
internationellt (ibid). År 2007 publicerades Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60), som var 
den första omfattande rapporten om klimatrisker i Sverige. Det råder delade meningar om huruvida den 
kan kallas för en nationell strategi, och både OECD och forskare har kategoriserat Sverige som ett land 
utan nationell styrning av klimatanpassningsarbetet (Hjerpe et al. 2014, Andersson et al. 2015). 
Klimatpropositionen 2008 (prop. 2008/09:162) kompletterade utredningen med ansvarsfördelningar och 
strategiska överväganden och åtgärder. Det faktiska arbete som initierades av propositionen och 
utredningen var främst kunskapsgenererande åtgärder och nätverksinitiativ, snarare än en sammanhållen 
och tydlig nationell strategi (Storbjörk & Uggla 2014).  
 
En rad av de åtgärder gällande lagstiftning, finansiering och ansvarsfördelning som sedan dess 
genomförts initierades av Klimat- och sårbarhetsutredningen. Exempelvis påpekades att den dåvarande 
bygglagstiftningen inte specifikt nämnde att hänsyn bör tas till det framtida klimatet, vilket ledde till ett 
förtydligande i den nya Plan- och bygglagen som trädde i kraft år 2011. SMHI fick år 2012 uppdraget att 
driva Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, vilket ska fungera dels som en kunskapsnod och 
dels som en mötesplats för berörda aktörer (SMHI 2014). 2013 fick Länsstyrelserna i uppdrag att 
upprätta regionala handlingsplaner för klimatanpassning, efter att först ha sammanställt, redovisat och 
jämfört klimatanpassningsarbetet på kommunal nivå i sina respektive län. Dessa uppdrag 
slutrapporterades år 2014 (SMHI 2014). Den förra regeringen beställde ett underlag för en så kallad 
kontrollstation av Sveriges klimatarbete till år 2015, där även klimatanpassning ingick. Ett omfattande 
underlag togs fram av SMHI, och med grunden i detta har regeringen sedan antagit en nationell vision 
för klimatanpassning, och aviserat att en nationell strategi nu ska tas fram (Regeringskansliet 2016).  
 

Aktörer och ansvarsfördelning 

Kommunerna 
Kommunerna har tilldelats huvudansvaret för klimatanpassning. De har ansvar för planläggning av mark 
och vatten, vilken enligt 2 kap. 3§ i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska ske med hänsyn till bland 
annat klimataspekter. Planläggning och bygglovshandläggning ska även se till att bebyggelse lokaliseras 
till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och med hänsyn till 
risk för olyckor, översvämning och erosion (Boverket 2010, s 17). Enligt lagen om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) 
ska kommuner och landsting sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser varje mandatperiod, samt 
fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.  

Länsstyrelserna 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) är det Länsstyrelsernas ansvar att tillvarata och samordna statens 
intressen, och länsstyrelserna har sedan 2009 uppdraget att samordna klimatanpassningsarbetet på 
regional nivå samt ge stöd till kommunerna i form av exempelvis rådgivning, kunskapsunderlag och 
riktlinjer. Länsstyrelsen i Stockholms län har exempelvis publicerat checklistor som kan användas vis 
detaljplanering och bygglovshandläggning (Andersson et al. 2015). De flesta länsstyrelser har en 
klimatanpassnings-samordnare, som koordinerar länets kommuner, myndigheter och andra 
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organisationer och ofta har bildat klimatanpassningsnätverk av olika slag. Länsstyrelserna har även 
tillsynsansvar, vilket innebär att de kan överpröva kommuners beslut om att anta, ändra eller häva en 
detaljplan, områdesbestämmelse, ett bygglov eller förhandsbesked om de bedömer att bebyggelsen skulle 
bli olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, eller till risken för olyckor, översvämning 
och erosion (Boverket 2010).  

Myndigheter 
En mängd statliga myndigheter och verk med sektorsansvar har fått uppdrag från regeringen att arbeta 
med klimatanpassning inom sitt område genom analyser, förebyggande åtgärder och forskning. De ska 
även bistå kommunerna med kunskapsunderlag och ska medverka vid granskning av översiktsplaner. 
Myndigheterna tar alltså fram kunskapsunderlag och rekommendationer som kommuner ska förhålla sig 
till, och Länsstyrelsernas uppdrag är bland annat att sammanställa dessa underlag för att underlätta för 
kommunerna (Länsstyrelserna, 2012)..  

Näringsliv: byggherrar, exploatörer och förvaltare 
En byggherre har ansvar för att informera sig om förutsättningarna som en plats har för att bebyggas, 
även ur ett långsiktigt klimatperspektiv. Fastighetsägare och förvaltare har även ansvar att hålla sig 
informerade om klimatrelaterade risker, och beakta att de inte riskerar människors hälsa och säkerhet, 
samt att underhålla sina fastigheter så att de anpassas till nutida och framtida klimat (Länsstyrelserna, 
2012). Vid naturolyckor såsom översvämningar har den enskilde ansvar att skydda sin egendom mot 
skador. Enligt PBL måste byggnader leva upp till vissa minimikrav, såsom att de ska klara skyfall, 
översvämningar, stigande grundvattennivåer och extrem värme (PBL, 8 kap., 4-5§). Vid bostäder finns 
även krav på att tillräckligt stora ytor ska finnas för utevistelse (PBL, 8 kap. 9-10, 12 §§), och att 
anordningen av tomter inte ska medföra olägenheter för omgivningen och begränsa olyckor, vilket 
exempelvis innebär att dagvatten inte ska rinna till grannfastigheter och skapa översvämningar eller 
liknande (PBL, 8 kap., 9, 12 §). Boverket konstaterade dock nyligen att en genomlysning av byggreglerna 
behövs för att se om de hanterar klimatförändringarna på ett tillräckligt sätt så att människor och 
byggnader inte skadas (Boverket 2016). 
 

 

Figur 1. Aktörer med relevans för klimatanpassning i Sverige. Baserad på Andersson et al 2015, s 11. 
 

  



 9 
 

Nuläget i svensk klimatanpassning 
Som ett led i arbetet med underlaget till Kontrollstation 2015 utförde SMHI konsultationer med 
samhällsaktörer med relevans för klimatanpassningsarbetet. Följande barriärer och framgångsfaktorer 
identifierades (Andersson et al. 2015):  

• Brist på resurser: Den vanligaste orsaken som lyftes fram som ett problem för att driva och 
implementera klimatanpassningsarbetet var resursbrist, både kompetensmässiga och ekonomiska. 
Detta var vanligt i små kommuner. De statliga medel som finns tillgängliga att söka för denna 
sorts arbete ansågs vara för små och för snäva. De små kommuner som kommit långt i sitt 
klimatanaspassningsarbete hade fått extra resurser till större projekt, såsom EU-medel.  

• Kunskapsbrist: Aktörer efterfrågade kunskap av flera slag. Dels i form av kunskapsunderlag om 
klimatförändringarna och deras effekter, klimatscenarier och nationella databaser såsom 
Lantmäteriets nya höjddatabas. Dels i form av riktlinjer, råd och vägledningar kring faktiska 
lösningar och tillämpningar, och slutligen i form av en medvetandehöjning bland 
organisationsledare, politiker och allmänhet som ofta inte vet vad skillnaden är mellan 
klimatanpassning och utsläppsminskningar.  

• Lagstiftning och riktlinjer: Det har saknats en långsiktig nationell strategi och handlingsplan med 
visioner och mål. Frågan har inte heller prioriterats, delvis på grund av bristen på konkretion. Den 
nuvarande lagstiftningen för byggande och miljö är motsägelsefull och otillräcklig. 

• Motstridiga mål: Kommunerna har en stor mängd andra nationella mål, program och riktlinjer att ta 
hänsyn till i planeringen, som ibland är motstridiga med de för klimatanpassning. Speciellt små 
kommuner har begränsat med resurser och personal, och en och samma tjänsteman kan ha ansvar 
för flera områden och sektorer, såsom bygglov, planering, trafik, miljö och kulturmiljö. Denna 
person är sällan expert på alla dessa områden de är ansvariga för, och behöver således råd och 
riktlinjer som stöd.  

• Fastighetsbranschen: Medvetenhet, kunskapsläget och intresset för klimatanpassning hos 
fastighetsägare och exploatörer är lågt. Detta gäller både förväntade effekter, möjliga lösningar 
och nuvarande ansvarsförhållanden.  

 
 

Planverktyg 
Det finns en mängd sätt för en kommun att integrera klimatanpassning i sina egna planeringsunderlag 
och processer, men det är endast ett fåtal av dessa som byggherrar blir skyldiga att följa. Exempelvis kan 
klimatanpassning integreras i regionplan, översiktsplan och diverse kommunala strategiska dokument 
såsom grönplan, vattenplan och klimatanpassningsplan, men dessa är snarare kunskapsunderlag för den 
interna organisationen som kan användas som stöd när detaljplaner tas fram, än dokument som 
kommunen kan förbinda en byggherre till. Det enda sättet en byggherre kan förbindas till andra 
dokument än detaljplanen är genom avtalsskrivande eller genom att binda dokumenten till detaljplanen. 
Detaljplanen är dock ett starkt juridiskt dokument som tillsammans med bygglov kan reglera en mängd 
detaljer kring den byggda miljön, men det finns restriktioner även för vad som är möjligt att reglera med 
en detaljplan.  

Detaljplan 
En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar mark- och vattenanvändning, och ligger 
till grund för lovprövning. Detaljplanen består av en plankarta och en planbeskrivning. I 
planbeskrivningen redovisas planens syfte, de planeringsförutsättningar och överväganden som legat till 
grund för dess utformning, samt hur den är avsedd att genomföras. 
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Hur klimatförändringarna kommer att beröra planområdet bör ha beskrivits översiktligt i kommunens 
översiktsplan (ÖP), och i ÖP:n kan även områden ha pekats ut som olämpliga med tanke på risk för 
översvämning eller erosion, eller som i behov av gröna och blå kompensationsåtgärder för att mildra 
värmeböljor (Länsstyrelserna 2012). Planarbetet bör även utgå från riktlinjer i ÖP:n om exempelvis 
tillgodoseende av grönytor för boende, trädplantering längs gator, kompensationsmekanismer för träd, 
grönska och naturvärden, och lägstanivåer för exploatering. Planarbetet ska också utgå från andra 
strategiska kommunala dokument, såsom exempelvis VA-policy, grönstrukturplan, dagvattenpolicy, och 
risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen kan ha tagit fram egna kartunderlag, checklistor och riktlinjer 
som kan användas, eller använda sig av liknande material som Länsstyrelsen tillhandahåller.  Om en 
plans genomförande antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning 
utföras. 
 
Det finns i en detaljplan möjlighet att skriva in specifika planbestämmelser för att reglera 
markanvändningen, men dessa får inte vara mer detaljerade än vad som är nödvändigt med hänsyn till 
planens syfte (Länsstyrelserna 2012). Formuleringen av planens syfte blir därför centralt. 
Planbestämmelser får heller inte sakna lagstöd, då de i sådana fall är nulliteter och inte ger stöd vid 
lovprövning. Kommunen har även möjlighet att i detaljplanen bestämma att en skydds- eller 
säkerhetsåtgärd som är nödvändig för att säkerställa platsens lämplighet ur ett klimatperspektiv måste 
vara genomförd innan bygglov ges (ibid). Detta kan exempelvis vara att marknivån ska höjas till en viss 
miniminivå, murar eller vallar för att möta stigande havsnivåer eller skydda för översvämningar, 
anläggande av dagvattendammar eller stabiliseringsåtgärder av mark.  
 
Det finns även möjlighet att i detaljplanen hänvisa till andra kommunala dokument och bilagor, såsom 
exempelvis gestaltningsprinciper, miljöprogram eller VA-policy. Genom att i planbeskrivningen skriva 
exempelvis att ”gestaltningsprinciperna ska vara vägledande för bygglov” kan kommunen ställa mer 
långtgående krav vid bygglov än vad det finns stöd för i PBL (Malmö stad 2016).  
 
Klimatanpassningsåtgärder som är möjliga att reglera med stöd i PBL är exempelvis:  

• Reservera mark för avledning av dagvatten 

• Ange hur allmän platsmark som kommunen inte har ansvar för ska utformas och användas, kan 
användas för exempelvis öppen dagvattenhantering och trädplantering 

• Reglera vegetation och markytas utformning och höjdläge 

• Reglera skyddsåtgärder för att motverka olyckor, översvämning och erosion. Kan tex användas för 
att kräva vissa dagvattenlösningar. 

• Möjlighet att vänta med att ge bygglov förrän skyddsåtgärder utförts 

• Ange placering, utformning och genomförande av byggnadsverk, såsom nivå för färdigt golv, eller 
bestämmelser om att takbeläggning ska utgöras av sedumväxter 

• Reglera andel hårdgjord yta i förhållande till fastighetsarean 

• Reglera att genomsläpplig eller fördröjande markbeläggning ska användas 

• Reglera användningen av bottenvåningen i byggnader eller planera för källarlösa byggnader 
 
Via planbestämmelserna går det alltså att reglera utformning, men det går inte att styra den funktion 
som man vill uppnå. Exempelvis går det att ställa krav på att gröna tak ska användas, men inte att 
specificera hur mycket regn taket ska kunna fördröja (Malmö stad 2016). Det är också i dagsläget möjligt 
att säkra plats för en fördröjningsyta för dagvatten men inte att reglera hur fördröjningen ska gå till). 
Gällande växtlighet går det inte heller att ställa krav på den funktion som eftersöks, såsom 
erosionsskydd, svalka, vattenfördröjning eller vindskydd, utan växternas sort och volym måste 
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specificeras istället (ibid).  
 
Som tidigare nämnt går det också att via planbestämmelser begära en viss andel grön eller 
infiltrationsbar tomtmark, men det går inte att följa upp då det inte är bygg- eller marklovspliktigt. Inte 
heller utformningen av gatumiljöer är lovpliktiga, vilket gör att öppen dagvattenhantering i gata inte kan 
styras. Idag när många gårdsmiljöer byggs på bjälklag är det också ofta önskvärd att kunna ställa krav på 
jorddjupet, då det påverkar exempelvis hur stora träd och buskar kan växa sig, men det är enligt PBL 
bara möjligt att ställa krav på bjälklagets bärförmåga, inte mängden jord. 

Bygglov 
Bygglov krävs för ny-, till- och ombyggnad av byggnader och för att anordna, inrätta, uppföra flytta eller 
väsentligt ändra vissa andra anläggningar. Inom områden som är detaljplanelagda eller omfattas av 
områdesbestämmelser krävs också marklov för schaktning  och fyllning som ändrar markens höjdläge 
eller ändrar allmän platsmark avsevärt. Ett lov innebär ett slutligt ställningstagande från kommunen att 
marken är lämplig för bebyggelse ut klimatanpassningsperspektiv. (Länsstyrelserna 2012) 
 
En ansökan om lov ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för prövningen, såsom 
ritningar och beskrivningar. Kommunen kontrollerar sedan att åtgärden är förenlig med detaljplanen 
eller områdesbestämmelserna, och att hänsynskraven i PBL är uppfyllda. Detta gör att det är viktigt att 
behov av klimatanpassningsåtgärder beskrivits i detaljplanens beskrivning och i planbestämmelser. Om 
detta inte är fallet kan kommunen inte neka bygglov eller kräva åtgärder utöver vad som beskrivits i 
detaljplanen. 

Exploateringsavtal och markanvisningsavtal 
Ett exploateringsavtal är en civilrättslig överenskommelse som rör förhållandet mellan kommunen och 
en fastighetsägare vid genomförandet av en detaljplan, avseende mark som inte ägs av kommunen. Ofta 
upprättas dessa i samband med upprättandet av en detaljplan, men innehållet i avtalet regleras inte i PBL. 
Det finns möjlighet att i avtalet reglera krav på åtgärder som inte kan regleras i en detaljplan, och kan 
alltså utgöra ett komplement. Exempelvis kan åtgärder utanför planområdet omfattas. I avtalet regleras 
detaljer kring genomförandet, kostnadsfördelning mellan kommun och fastighetsägare, samt rättigheter 
och skyldigheter. (Länsstyrelserna 2012) 
 
Ett markanvisningsavtal är enligt Boverket (2016) en överenskommelse mellan en kommun och en 
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla 
med kommunen om att överlåta eller upplåta ett kommunägt markområde för bebyggande. Det är alltså 
kommunen som då äger marken och kan bestämma vem som ska få bygga, och har då möjlighet att 
använda sig av tävlingar, poängsystem, kvalitetskrav eller liknande för att avgöra vem som ska få bygga 
på eller köpa marken. 
 
I både exploateringsavtal och markanvisningsavtal är det möjligt att reglera frågor om exempelvis 
dagvatten och grönska på ett friare sätt än i en detaljplan, då stöd i PBL inte krävs. Det är dessutom 
möjligt att knyta bilagor till avtalen, såsom kvalitetsprogram, gestaltningsprogram, miljöprogram eller 
en grönytefaktor, och via avtalet förbinda exploatören att följa dessa.  
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Sammanfattning 
Stora förändringar är att vänta i de globala klimatsystemen, och på grund av systemets kaotiska natur 
och osäkerheter i modelleringarna är det svårt att avgöra exakt vad de kommande förändringarna 
kommer att innebära. För Stockholms län och Värmdö förväntas effekterna främst bli ökande mängder 
nederbörd, havsnivåhöjningar och längre värmeböljor. Den aktör som har det främsta ansvaret för 
klimatanpassning i Sverige är kommunerna, men det finns en mängd faktorer som gör att arbetet med 
klimatanpassning är svårt, såsom bristande kunskap, resurser och nationell vägledning (Andersson et al. 
2015, Hjerpe et al. 2014). Byggherrarna som aktör har ett ansvar att se till att byggnader är säkra även i 
ett framtida klimat, men kunskapsnivån om klimatanpassning inom branschen är låg (Andersson et al. 
2015). Kommunerna kan reglera utformningen av stadsmiljön genom detaljplaner och bygglovgivning, 
men det finns begränsningar gällande vad som kan regleras med dessa verktyg då planbestämmelser 
kräver stöd i PBL. Det finns dock möjligheter att ställa mer långtgående krav i exploaterings- och 
markavtal eller genom att knyta bilagor till detaljplanen.  
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Teoretiskt ramverk 
 
I detta kapitel kommer jag att introducera de två forskningsteorier som jag kommer att använda mig av i 
min analys; barriärer för klimatanpassning och implementeringsstudier. Efter att ha beskrivit dessa båda 
koncept kommer jag att diskutera hur olika förklaringsmodeller inom koncepten hänger ihop med olika 
syner på governance, och vad dessa syner på governance betyder för de analyser som går att göra med 
hjälp av de respektive teorierna. Med hjälp av governancesynerna kommer jag att diskutera de båda 
konceptens likheter och skillnader, och motivera användandet av de båda koncepten tillsammans samt 
valet att göra en dubbel analys av fallet enligt två olika syner på governance.  
 

Två forskningsfält och två governancelinser 
De senaste åren har allt fler forskare försökt förklara hur det kommer sig att många samhällen har ett så 
kallat anpassningsunderskott (eng: adaptation deficit); det vill säga, att det för ett visst samhälle finns en 
skillnad mellan det tillstånd som skulle sägas vara klimatanpassat, och de åtgärder som faktiskt 
implementeras för att klimatanpassa detta samhälle (Adger et al. 2007, Berrang-Ford et al. 2011, Burton 
2009, Frankhauser & McDermott 2014, Füssel 2007, Ekstrom & Moser 2014). Ett av de sätt som 
forskare har försökt att förklara detta anpassningsunderskott på är med konceptet barriärer för 
klimatanpassning, och hur aktörer försökt att överkomma dessa barriärer (Amundsen et al. 2010, 
Biesbroek et al. 2011, 2013, 2014, Burch 2010, Dupuis & Knoepfel 2013, Eisenack et al. 2014, Ekstrom & 
Moser 2014, Measham et al. 2011). Med barriärer för klimatanpassning menas hinder för 
implementeringen av planer och strategier gällande klimatanpassning (Biesbroek et al 2011). Denna teori 
tycks åtminstone i teorin vara lämpad för att analysera det som jag vill undersöka med min studie, vilket 
är implementeringen av strategier gällande klimatanpassning, och är också skälet till att jag valt att 
använda detta koncept i mitt teoretiska ramverk. Dock, vilket jag kommer att återkomma till i kapitlet 
”Diskussion och analys”, fann jag detta koncept oförmöget att på egen hand förklara svårigheten som 
uppstått i implementeringen i Porslinskvarteren. Jag kommer att senare i detta kapitel ta upp kritik mot 
konceptet som lagts fram av Biesbroek, vilket även är den teoretiker som jag främst använt mig av då 
denne till skillnad från andra teoretiker inom klimatanpassning och barriärer även tillämpat en realistisk 
analys.  
 
Jag har valt att komplettera barriärkonceptet med förklaringsmodeller från forskningsfältet 
implementeringsstudier (eng: implementation studies). Implementeringsstudier undersöker liksom 
barriärkonceptet varför strategier och planer inte genomförs, men erbjuder delvis andra förklaringar och 
andra sätt att se på implementeringsprocessen än vad barriärkonceptet gör, vilket jag kommer att 
återkomma till när jag diskuterar teoriernas likheter och skillnader. Implementeringsstudier är inte 
specialiserat för att användas för implementeringen av just klimatanpassningsstrategier, utan har 
utvecklats och använts för policyimplementering inom exempelvis samhällsplanering, politik och 
näringsliv (Barrett 2004). Implementeringsteori fokuserar således mer på själva beslutsprocessen och 
policyn i sig än vad barriärkonceptet gör. 
 

Barriärer för klimatanpassning 
Barriärer är ett koncept som beskriver hinder för att utveckla och implementera strategier och planer 
gällande klimatanpassning (Biesbroek et al. 2014). Begreppet strategier har i denna teori en vidare 
bemärkelse än i implementeringsteori, då barriärkonceptet inte är utvecklat för att endast undersöka 
policyimplementering. Strategier avser inom detta koncept alla typer av åtgärder för att minska 
sårbarhet, öka kapaciteten för anpassning och dra nytta av möjligheter som kan uppstå (Biesbroek et al. 
2011). Barriärer kan dels vara tekniska eller geofysiska och avser då fysiska hinder, eller sociala, vilket 
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avser institutionella, kulturella, politiska och informationsmässiga aspekter (Biesbroek et al. 2011). 
Barriärer är även till stor del subjektiva, då något som för en aktör upplevs som en barriär inte 
nödvändigtvis är det för en annan aktör (Biesbroek et al. 2013).   
 
Barriärer skiljs från begränsningar (”limits”), då begränsningar är oöverkomliga och orubbliga, medan 
barriärer är möjliga att påverka eller arbeta runt. Det finns en ständigt växande lista på olika barriärer 
som omskrivs i litteraturen, och vad som klassas som barriärer spänner över allt ifrån kognitiva och 
beteendemässiga faktorer till stora sociokulturella och ekonomiska processer (Biesbroek et al. 2013). De 
barriärer som beskrivs är dock ofta högst kontextberoende då studierna görs på specifika lokala fall, vilket 
gör det svårt att generalisera kring barriärers uppkomst och hur de kan överkommas (Eisenack et al. 
2014). Det finns få systematiska förklaringar till barriärernas orsaker och ursprung, och hur de påverkar 
varandra (ibid).   

 
Sociala barriärer kan kategoriseras i sju olika kluster (Biesbroek et al. 2011): 

• Motstridiga tidsskalor 

• Substantiv, strategisk och institutionell osäkerhet 

• Institutionell trånghet och institutionell tomhet 

• Fragmentering 

• Brist på medvetenhet och kommunikation 

• Motiv och villighet att agera 

• Resurser 

Motstridiga tidsskalor 
Motstridiga tidsskalor syftar på att problemet, det vill säga klimatförändringarna, har en väldigt lång 
tidsskala och förändringar synliggörs långsamt, medan samhälleliga förändringar och i synnerhet 
politiskt beslutsfattande har betydligt kortare tidsskalor. Klimatanpassning tävlar om den politiska 
uppmärksamheten med mängder av andra behov som upplevs som mer brådskande eller har tydligare 
effekter på kort sikt. Dessutom täcker policydokument ett tidsspann som oftast inte är längre än ett par 
decennium, medan klimatförändringarnas långsiktiga effekter ligger hundratals år fram i tiden. 
(Biesbroek et a. 2011) 

Substantiv, strategisk och institutionell osäkerhet 
Substantiv osäkerhet syftar på osäkerhet kring vår kunskap om klimatsystemet, de naturliga systemen 
och hur människor agerar i dessa system (Biesbroek et al. 2011). Osäkerheten kan röra kvalitet och 
kvantitet, tillgänglighet, legitimitet och trovärdighet hos data och information som används för 
beslutsfattande. Strategisk osäkerhet syftar på att de aktörer som är inblandade i en policyprocess alla kan 
ha strategier för sitt agerande, som är okända för de andra inblandade aktörerna. Med institutionell 
osäkerhet menas att de deltagande aktörerna har olika institutionella bakgrunder, och därför har olika 
uppfattningar, mål och intressen. De kan  komma från olika delar av, eller hierarkiska nivåer inom samma 
organisation, och från olika organisationer, vilka styrs av olika värden, diskurser och regler (Koppenjan & 
Klijn 2004). Exempel på barriärer i detta kluster är dolda agendor, olika tolkningar av problem och 
osäkerhet kring klimatförändringarnas effekter (Biesbroek et a. 2011).  

Institutionell trängsel och tomhet 
Institutioner i detta fall syftar på formella och informella regler, normer och värderingar som influerar 
aktörer vid beslutsfattande. Institutionell tomhet innebär en avsaknad av institutioner som underlättar 
eller stimulerar klimatanpassningsåtgärder, såsom avsaknad av lagstiftning. En sådan tomhet kan göra 
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kommunikation mellan aktörer svårare, då det saknas delade regler, principer och normer kring 
klimatanpassning. Det blir då oklart vad en strategi ska innehålla, och vilka mekanismer som ska 
användas och det finns ingen delad bild av problemets prioritering. Institutionell trängsel syftar på det 
motsatta; att det finns en mängd av olika ramverk och regelverk att förhålla sig till, som dessutom kan 
vara motstridiga, eller att gamla och nyinrättade institutioner tävlar om att anta ansvar och ge 
vägledning, vilket kan leda till motstridiga mål, problembeskrivningar och direktiv (Biesbroek et al. 
2011). 

Fragmentering 
Fragmentering syftar på bristfällig koordination och oklara kopplingar mellan institutioner, 
organisationer, individer och strategier, mellan hierarkiska nivåer och mellan geografiska  skalor 
(Biesbroek et al. 2011). Detta är en barriär som ofta påtalas i svensk kontext, där exempelvis 
översiktsplanering, detaljplanering och bygglovsgivning kan hanteras av olika nämnder (Hjerpe et al. 
2014). 

Brist på medvetenhet och kommunikation 
Kommunikation kan öka allmänhetens medvetenhet om behovet av klimatanpassning, vilket i sin tur kan 
ställa högre krav på beslutsfattare att handla. Den allmänna opinionen influeras i stor utsträckning av 
medias rapportering. Bristande kommunikation mellan forskning, beslutsfattare och allmänheten kan leda 
till skepsis, förnekande eller missförstånd (Biesbroek et al. 2011). 

Motiv och villighet att agera 
Individers villighet att agera påverkas av attityder, etiska övertygelser, normer och värderingar. Starkt 
ledarskap kan överkomma barriärer såsom bristande motivation, och ofta kan extrema väderhändelser 
såsom översvämningar leda till ändrade attityder och starkare övertygelse (Biesbroek et al. 2011).  

Resurser 
Avsaknad av resurser är en vanlig och viktig barriär. Detta omfattar mänskliga resurser, såsom 
välutbildad personal, finansiella resurser för klimatanpassningsåtgärder och processtöd, 
informationsresurser, fysiska resurser såsom tekniska lösningar, och naturliga resurser såsom tillgänglig 
mark (Biesbroek et al. 2011).  
 
Dessa sju kluster kategoriserar barriärer som identifierats i ett stort antal fallstudier av olika sektorer och 
i olika kontexter (Biesbroek et al 2011), och är därmed inte specifika för klimatanpassning inom 
samhällsplanering och byggande. Det är heller inte säkert att alla kluster har betydelse för varje givet 
fall, och betydelsen av de olika klustren tycks variera utifrån kontext, policynivå och sektor (ibid).  

Möjliggörare 
Det finns, som tidigare nämnt, få studier som fokuserat på hur barriärer kan överkommas, men vissa 
förutsättningar och faktorer har lyfts fram som framgångsfaktorer i studier av genomförda åtgärder. 
Bland de undersökta exemplen har de flesta varit förlängningar eller förstärkningar av redan planerade 
åtgärder snarare än stora och kostsamma projekt (Eisenack et al. 2014). Ofta har en extrem 
väderhändelse initierat arbetet, och en eller ett fåtal personer har varit drivande i arbetets början. 
Därefter har en framgångsfaktor varit att klimatanpassning har integrerats i befintliga policyprocesser, 
kallat ”mainstreaming”. Ofta har organisationerna arbetat med att förstärka sin egen kapacitet för att 
hantera klimatanpassning, genom att exempelvis förstärka personalens kunskap, bedöma risker, och 
förbättra intern kommunikation såväl som samarbeten med andra aktörer. Nationell policy kan hjälpa till 
genom att klargöra roller och ansvarsområden (ibid). Framgångsfaktorerna varierar dock från fall till fall, 
och tycks vara högst kontextberoende.  
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Dynamiska sammankopplingar 
Barriärer kan påverka varandra på både förstärkande och förmildrande sätt, och förändras dynamiskt över 
tid. Vissa studier omnämner barriärer som påverkar varandra eller som samverkar för kluster. De kan 
även vara kopplade i cykler, vilka kan vara antingen positivt eller negativt förstärkande (Eisenack et al. 
2014). Allmän medvetenhet om problemet kan exempelvis leda till både positivt eller negativt 
förstärkande cykler. Bristande medvetenhet leder till lågt allmänt stöd för klimatanpassningsåtgärder, 
vilket i sin tur ger ett lågt incitament för aktörer att öka sin kunskap om klimatanpassning, vilket gör att 
kunskapsbasen inte ökar, vilket gör att den allmänna opinionen inte förändras. En positiv cykel däremot 
kan startas av att en extrem väderhändelse leder till ökad allmän medvetenhet, vilket ger politiskt 
incitament, vilket leder till ökade finansiella anslag som kan användas för mer forskning och fler åtgärder, 
som synliggör problemet och ger ännu större allmän medvetenhet. Då barriärer är kopplade till varandra 
i dynamiska vävar kan de inte studeras i isolering från varandra. Deras relationer till varandra är centrala 
för att förstå deras uppkomst, beständighet och hur de ska kunna överkommas (Eisenack et al. 2014).  

Kritik mot konceptet 
Enligt Biesbroek et al. (2015) saknar barriärkonceptet en dynamisk konceptualisering av själva 
beslutsprocessen. Denna framstår som linjär, snarare än en komplex och dynamisk process, vilket gör att 
barriärkoneptet blir oförmöget att på egen hand förklara processers utfall. Biesbroek föreslår att 
konceptet kan kombineras med teorier från governance, såsom implementeringsstudier, för att få en mer 
komplex konceptualisering av beslutsfattaden, där även exempelvis individers övertygelser och normer 
spelar in.  

 

Implementering 
Implementeringsteori används för att försöka förstå hur, av vem och varför policy omsätts till handling 
(Scholfield, 2001), och används vanligen för att undersöka så kallade ”implementation failures”, eller 
”implementation gaps”; det vill säga när policy inte omsätts till handling. Jag kommer att översätta detta 
uttryck till ”implementeringsfel”. Detta betyder dock inte att det nödvändigtvis finns ett 
”implementeringsrätt”; implementering av policy kan inte sägas vara binärt rätt eller fel utan tycks 
liksom barriärer vara subjektivt, då målen och därmed måluppfyllelse enligt Barrett (2004) är föremål för 
förhandling och tolkning. Uttrycket policy är även det något vanskligt att översätta till svenska, då det 
kan syfta på både politik, handlingsprogram och strategier i dessa sammanhang. Forskningen inom detta 
fält rör dock oftast det som i Sverige skulle kallas för strategier, vilket är vad jag kommer att åsyfta när 
jag använder begreppet policy, snarare än politik eller handlingsprogram.  
 
Implementeringsstudier som fält växte fram på 1960-talet, och den tidiga litteraturen beskrev 
implementeringsprocessen som en rationell, linjär process, som följer efter att en strategi tagits fram 
(Barrett 2004). Strategin antas formuleras högst upp i hierarkin, och sedan implementeras stegvis nedåt. 
Vanliga förklaringsfaktorer för implementeringsfel enligt denna första generation av 
implementeringsstudier är:  

• Brist på tydliga mål, vilket lämnar utrymme för olika tolkningar när målen ska omsättas till 

handling � 

• Många aktörer inblandade i implementeringen; brist i kommunikation och samordning mellan 
kedjans olika länkar 

• Inter- och intraorganisatoriska skillnader gällande aktörernas värderingar och intressen; de 
strategiska målen tolkas olika, och genomförandet motiveras av olika intressen av olika aktörer då 

de har skilda perspektiv och prioriteringar � 

• Aktörerna som ska implementera målen är relativt autonoma; begränsad administrativ kontroll. 
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Vanliga lösningar som föreslås är tydligare roller, tydligare kommunikation och bättre koordinering; det 
vill säga organisatoriska och processuella åtgärder och förtydliganden (Barrett 2004).  
 
I en andra generation av implementeringsteori ifrågasattes denna modell av implementering. Istället för  
att se strategiskapande och implementering som två separata processer argumenterar Barrett (2004) för 
att implementeringsprocessen i själva verket är en fortsättning av policyprocessen och de förhandlingar 
som sker när strategier formuleras. Detta innebär att implementering är en politisk process där strategin 
förhandlas och modifieras medan den implementeras. De aktörer som är inblandade i implementeringen 
försöker medan de gör detta tillvarata sina egna intressen och handlar enligt sina egna värderingar. Detta 
innebär att de formella hierarkierna, kommunikationskanalerna och kontrollmekanismerna inte är det 
viktiga vid studier av implementering, utan istället bör fokus ligga på maktrelationer mellan aktörerna i 
processen. Implementering är en ”förhandlad ordning” mellan aktörer som förhandlar med varandra för 
att tillvarata sina egna intressen, och så länge som dessa intressen är olika kommer implementeringsfel 
att uppstå (Barrett 2004).  
 

Filosofiska antaganden och governance 
Inom forskningen finns en stor mängd teoretiska ramverk för att studera governance, vilket är ett 
begrepp som refererar till olika sätt att styra och förvalta delar av samhället (Torfing et al. 2012). Dessa 
ramverk gör olika ontologiska antaganden om governance och dess natur; vad som anses vara god 
governance, hur den fungerar, och hur dess process och utkomster bör utvärderas. Ett sätt att 
kategorisera dessa antaganden är enligt tre forskningsfilosofier; optimism, realism och pessimism, vilket 
är en indelning som först användes av Bovens och ‘t Hart (1996). Enligt Biesbroek et al. (2014) har 
studier av barriärer för klimatanpassning hittills använt främst en optimistisk syn på governance, vilket 
ger en viss typ av analys, svar och föreslagna lösningar, och även tjänstemän som stöter på barriärer för 
klimatanpassning har främst ett optimistiskt synsätt. Biesbroek et al. (2014) föreslår att en realistisk syn 
på governance kan bidra med en annan slags analys av varför och hur barriärer uppstår och hur de kan 
överkommas, genom att åskådliggöra komplexitet och dynamik på ett sätt som den optimistiska synen 
inte kan. Att använda olika syner på governance för att undersöka ett fall är som att använda olika 
glasögon att se igenom, och ger olika analyser av samma fallstudie (Biesbroek et al. 2014).  

Optimism 
Den optimistiska forskningsfilosofin strävar efter ett objektivt, vetenskapligt sätt att förklara sociala 
fenomen och kunna utforma bättre strategier för att hantera dem (Biesbroek et al. 2014). Enligt denna 
syn är governance ett verktyg för att lösa samhälleliga problem. Klimatanpassning som problem kan 
lösas med hjälp av flera tekniska, sociala och organisatoriska åtgärder, vilka alla kommer ha fördelar och 
nackdelar beroende på social kontext. Utmaningen för de inblandade aktörerna är att välja rätt samling 
åtgärder för kontexten, med kunskap som är osäker. De offentliga organen har en viktig roll för att 
initiera, ge stöd och råd, tillhandahålla resurser och bygga institutioner. Governance är ett verktyg för 
detta. Barriärer ses som grus i maskineriet, vilka bara måste identifieras för att de ska kunna överkommas. 
Detta kan göras genom att minska osäkerheter, och genom organisatoriska förändringar för att förbättra 
infrastrukturen för beslutsfattande. Individens mål och värderingar ses som oviktiga. (Biesbroek et al. 
2014) 

Realism 
Med denna syn handlar governance inte om problemlösning. Snarare försöker aktörerna bara att hantera 
uppstående problem allteftersom de uppkommer, och parar ihop dem med lösningar som finns tillhands 
på ett nästintill slumpartat sätt. Problemen är vad Rittel och Webber (1973) kallar ”wicked problems”, 
som inte har några entydigt rätta lösningar och saknar definitioner som alla aktörer kan enas kring. 
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Governance är enligt denna syn en härva av motsättningar, meningsskiljaktigheter och maktkamper. 
Inom denna syn används inte direkt begreppet ”barriärer”, utan istället pratas det om konflikter och 
kamp, vilket är en inneboende del av att hantera komplexa problem. Då samhället är så pass komplext är 
inte de offentliga organen den dominanta aktören när det gäller klimatanpassning, och governance 
involverar en mängd olika aktörer som alla förhandlar med varandra. Interaktionerna styrs av både 
formella och informella regler, och då de olika aktörerna har olika mål och värderingar är det oundvikligt 
att dessa är en grund för konflikter. Realisten är intresserad av att förstå konflikters orsak, och istället för 
att som optimisten försöka lösa problemen genom att rationalisera bort komplexitet söker realisten 
istället förstå komplexiteten som grund för konflikterna. Governance-processen måste anpassas till 
komplexiteten istället för att försöka rationalisera bort den. (Biesbroek et al. 2014) 

Pessimism 
Den pessimistiska synen antar att dagens problem har blivit alltmer komplexa och sammanbundna över 
tid och rum. Offentliga institutioner kan bara spela en marginell roll för att lösa stora problem såsom 
klimatförändringar och globalisering, då allt hänger ihop. Med denna syn är barriärerna kopplade till 
ekonomiska och politiska system och strukturer. Även om dessa barriärer kan identifieras kan de inte 
överkommas då de är strukturella – att ändra dem kräver att hela systemet görs om i grunden. De teorier 
som använder denna syn är främst intresserade av att analysera problem på en abstrakt nivå snarare än på 
en lokal. (Biesbroek et al. 2014) 
 

Implementering, barriärer och syner på governance 
Det finns många likheter mellan implementeringsteori och barriärkonceptet, och dessa tangerar varandra 
till stor del, men det finns också vissa förklaringar till orsaker och förslag på lösningar som skiljer sig åt 
mellan koncepten. För att tydliggöra konceptens likheter och skillnader har jag listat respektive koncepts 
förklaringsmodeller och lösningsförslag i tabellen nedan. Biesbroek et al. (2014) har redan identifierat att 
det finns olika syner på barriärers orsaker och lösningar beroende på vilken syn på governance som 
används. Jag anser att även de olika syner på orsaker och lösningar som finns inom 
implementeringsstudier kan härledas till olika syner på governance. I matrisen använder jag således en 
sortering av barriärers orsaker och lösningar baserat på Biesbroek et al. (2014) som jag utökat genom en 
egen sortering av orsaker och lösningar angivna i Biesbroek et al. (2011), samt en egen sortering av 
orsaker och lösningar på implementeringsfel som anges i Barrett (2004) och Koppenjan & Klijn (2004).  
 
Då den pessimistiska synen på governance främst är tänkt att användas på en abstrakt nivå snarare än för 
lokala fallstudier, har jag valt att inte använda denna. Således är matrisen sorterad på optimism och 
realism, och det är dessa två linser som jag kommer att använda för att analysera mitt material. Matrisen 
visar att orsaker och lösningar till stor del är lika varandra för de båda koncepten. Vissa saker skiljer sig 
dock. Många av barriärkonceptets orsaker och lösningar enligt den positivistiska synen återfinns inte i 
implementeringsteorin, eftersom de har att göra med problem som är specifika för just 
klimatanpassningsstrategier. Barriärkonceptet kan alltså komplettera implementeringsteori med insikter 
som är specifika för klimatanpassning som problem. Den realistiska sidan av matrisen visar en annan 
skillnad mellan koncepten; implementeringsstudier betonar att maktförhållandena mellan aktörerna är 
avgörande för implementeringens resultat, medan barriärkonceptet inte har makt som en del av sin 
förklaringsmodell. Implementeringsteori tillför alltså ett fokus på maktförhållanden som inte finns i 
barriärkonceptet. Att använda båda dessa teorier möjliggör för mig att analysera maktförhållandena i min 
fallstudie, och samtidigt genom barriärkonceptet kunna synliggöra den specifika natur och kontext som 
klimatanpassning som problem ofta har. 
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Dubbel analys 
Optimistiska förklaringsmodeller behöver inte avfärdas, trots att de kritiserats av realisterna. Snarare kan 
de två perspektiven sägas komplettera varandra, och kan båda vara en del av förklaringen eller lösningen. 
Även om problemet skulle visa sig vara kopplat till att olika aktörer har olika mål och styrs av olika 
värderingar, så betyder det inte att processen inte skulle kunna förbättras och underlättas av att få 
tydligare ansvarsfördelningar och bättre kommunikation. Svenska studier av klimatanpassning har 
hittills tenderat att främst använda optimistiska förklaringsmodeller. Min studie kan komplettera 
kunskaperna om barriärer för klimatanpassning i svenska kommuner genom att använda en realistisk 
analys, utöver den optimistiska.  
 
 

Orsaker och lösningar, per teori och governancesyn 

 Optimism Realism 

Orsaker   

Barriärer Motstridiga tidsskalor  

Osäkerhet om kunskap 

Otillräckliga formella och informella 
regler 

Motstridiga ram- och regelverk  

Bristfällig kommunikation och 
samordning 

Brist på medvetenhet 

Brist på resurser – ekonomiska, fysiska, 
tekniska, kunskapsmässiga 

Olika värderingar, ideologier, intressen 

Olika perspektiv på problem och 
lösningar 

 

Implementeringsteori Otydligt formulerade mål 

Brist på samordning och 
kommunikation 

Begränsat kontroll över de aktörer som 
ska implementera strategierna 

Skillnader i värderingar,  intressen och 
perspektiv 

Underläge i den förhandlade 
ordningen, otillräcklig makt 

 

Lösningar   

Barriärer Minska osäkerhet, mer kunskap 

Anpassning av ram- och regelverk 

Omorganisation 

Bättre kommunikation och samordning 

Mer resurser – utbildning, forskning, 
finansiering, bättre teknik, tillgänglig 
mark 

Förhandling, skapa gemensam 
referensram och målbild 

 

Implementeringsteori Klargöra roller 

Tydligare regler 

Tydligare organisation 

Maktöverläge i den förhandlade 
ordningen 

Gemensamt intresse 

Tabell 1. Baserad på Barrett 2004, Biesbroek et al, 2011, Biesbroek et al. 2014, Koppenjan & Klijn 2004. 
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Metod 
 
 

Fallstudien 

Varför en fallstudie? 
Det jag vill utforska med min studie är hur det kommer sig att målsättningar om klimatanpassning inte 
alltid omsätts i praktiken, och vad som påverkar huruvida klimatanpassningsåtgärder implementeras eller 
inte. Enligt Robert Yin (2009) är fallstudier att föredra som metod då ”frågor om ’hur’ eller ’varför’ ställs, 
då man har ringa kontroll över den situation som studeras och då fokus ligger på aktuella skeenden i ett 
konkret socialt sammanhang” (s 17). Blatter och Haverland menar även att fallstudier är att föredra över 
undersökningar med stora urval när det gäller att förstå beslutsfattande och aktörers motivationer och 
uppfattningar (2012, s 6). Då jag är intresserad av beslutsfattande gällande klimatanpassning som process 
i det sociala sammanhang som samhällsplanering är, och hur det har kommit sig att aktörerna gjort de 
val som de har gjort, fann jag det lämpligt att studera detta genom att göra en fallstudie. Detta har 
möjliggjort för mig att fördjupa mig i kontexten och att försöka förstå aktörernas handlande på ett sätt 
som en studie med ett stort urval, såsom en enkätstudie eller omfattande intervjustudie, inte skulle ha 
tillåtit inom samma tidsram. En annan fördel med fallstudien enligt Yin (2009) är att det är möjligt att 
kombinera olika slags metoder och källmaterial, och på så sätt få en triangulering som ger högre validitet.  
Jag har huvudsakligen använt mig av semistrukturerade intervjuer, men har även använt dokumentalanys 
och litteraturstudier. Litteraturstudier av tidigare forskning och underlag gav förståelse för ämnet och 
möjliggjorde för mig att identifiera en lucka i litteraturen. Som komplement till intervjuerna och 
litteraturen studerade jag även olika kommunala dokument. Värmdö kommuns policydokument har varit 
centrala för ämnet, och jag har även använt mig av andra slags dokument relaterade till planområdet och 
dess historia, och till samhällsplanering i stort i Värmdö kommun, för att skapa mig en bild av kontexten 
för fallstudien.  

Val av fallstudie 
Då klimatanpassning i stadsbyggnadsprojekt berör ett antal olika yrkesroller på kommunen och flera 
byggherrar oftast är inblandade i ett och samma område, har jag valt att avgränsa min studie till ett enda 
fall som jag inom projektets tidsramar kunnat utforska noggrant och ur flera aktörers och yrkesrollers 
synvinklar. Ett alternativ hade varit att göra en komparativ studie med flera fall men då inte hinna 
utforska dessa lika ingående. Valet att undersöka just Porslinskvarteren i Gustavsberg kom sig av att det 
fanns ett antal begränsningar och kriterier för vilka fall som kunde vara lämpliga för min studie, och 
Porslinskvarteren var det fall som uppfyllde dessa. Av praktiska och ekonomiska skäl var jag begränsad 
till Stockholmsregionen, då jag ville kunna utföra intervjuerna som fysiska möten snarare än 
telefonintervjuer. För att kunna undersöka hur strategier gällande klimatanpassning implementerats 
behövs en strategi att undersöka, i form av dokumenterade mål eller riktlinjer. Kommunerna i 
Stockholmsregionen har i regel utvecklat strategier för klimatanpassning av den fysiska miljön specifikt 
för vissa stadsbyggnadsprojekt, snarare än för kommunen som helhet eller för projekt av mindre 
geografisk skala. Detta begränsade de fall jag kunde undersöka till projekt på stadsdelsnivå, snarare än 
kommuner som helhet eller enstaka kvarter. Av de stadsbyggnadsprojekt i Stockholmsregionen som hade 
konkreta målsättningar och strategier gällande klimatanpassning hade endast två kommit så pass långt 
att det gick att avgöra huruvida strategierna implementerats eller ej. Dessa var Porslinskvarteren och 
Norra Djurgårdsstaden. Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms stads miljöprofilområden, med 
”uppdrag att pröva vad som är möjligt i dagsläget och tänja gränser där det går”, där innovativ 
miljöteknik ska främjas (Stockholms stad 2017). Ett antal olika tillämpade forskningsprojekt bedrivs i 
området för att dess hållbarhetsmål ska nås. Miljömässig hållbarhet är alltså ett mål som prioriteras 
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högre där än i andra stadsutvecklingsområden, vilket gör att en studie där inte skulle kunna ge svar på 
hur miljöaspekter värderas och prioriteras i samhällsbyggande av områden som inte har en speciell 
miljöprofil. Mitt val föll då på Porslinskvarteren, som dessutom byggs i en kommun med en demografi, 
ekonomi, geografi och kommunorganisation som har större likheter med andra kommuner i Sverige än 
vad Stockholms stad har.  
 
Vad är det då som är mitt fall? Det som jag har undersökt är implementeringsprocessen för strategier 
med bäring på klimatanpassning av den fysiska miljön i Porslinskvarteren. Mitt fall är alltså inte 
Porslinskvarteren i sig, utan interaktionen mellan kommunala tjänstemän och byggherrarnas 
projektledare gällande klimatanpassningsåtgärder i detta fysiska område.  

Validitet och generaliserbarhet 
Med validitet inom forskning menas huruvida slutsatserna är legitima och om resultaten kan 
generaliseras till en större population eller annan kontext (Esaiasson 2007). Inom samhällsvetenskaplig, 
kvalitativ forskning studeras dock ofta specifika fall, och slutsatserna kan inte generaliseras och resultaten 
kan inte replikeras på samma sätt som i naturvetenskaplig forskning. Validitet bedöms då snarare utifrån 
huruvida resultaten reflekterar källorna och om de bidrar till förståelse av fenomenet (Lantz 2007).  
 
Att generalisera utifrån en fallstudie bör heller inte enligt Flyvbjerg (2006) vara målet. Inom 
samhällsvetenskap finns det ingen universell kunskap som är oberoende av sin kontext, utan kunskap 
baseras på studier av det specifika (ibid). Fallstudier är viktiga då de kan ge en nyanserad och detaljrik 
bild av verkligheten, och det är ofta detaljerna som är avgörande. Poängen med de slutsatser som kan 
dras av en fallstudie är att de baseras på just den specifika kontexten, snarare än att de ska bidra till att 
försöka konstruera någon slags universell teori. Enligt Flyvbjerg kan fallstudier dock användas för att 
testa teorier, och jag kommer att använda teorier för att med hjälp av dessa analysera fallet snarare än att 
generalisera utifrån fallet för att konstruera teorier. 
 

Intervjuerna 
För att kunna svara på mina forskningsfrågor, som rör de hinder och möjligheter som byggherrars 
projektledare upplever, och de strategier för implementering som kommunala tjänstemän tillämpar, har 
jag valt att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer som huvudsaklig forskningsmetod. 
Kvalitativa forskningsintervjuer används för att försöka förstå den intervjuades synvinkel, och är ett 
samtal där kunskap konstrueras i interaktionen mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad 
(Kvale & Brinkmann 2014). Den semistrukturerade formen, där intervjuaren förberett vissa teman och 
förslag på frågor i en intervjuguide men där samtalet kan tillåtas vandra dit det vill, gör att den 
intervjuade personen riktas mot forskningsämnet men själv kan ta fram de dimensioner som hen finner 
viktiga inom detta (ibid). Att använda semistrukturerade intervjuer möjliggjorde för mig att se vad 
intervjupersonerna själva ansåg varit av vikt för implementeringen av klimatanpassningslösningar i 
Porslinskvarteren, samtidigt som jag även kunde ställa mer specifika frågor.  
 
Den intervjuguide som jag använde utvecklades från intervju till intervju allteftersom jag upptäckte nya 
faktorer som visat sig vara betydelsefulla och fått ny information om processen. Jag anpassade även 
intervjuguiden utifrån intervjupersonens arbetsroll. Under intervjuerna försökte jag dessutom ha mitt 
teoretiska ramverk i bakhuvudet, såsom olika slags barriärer och förklaringar till implementeringsfel, så 
att jag kunde känna igen dessa under intervjun och ställa relevanta följdfrågor. Ett exempel på hur 
intervjuguiden såg ut för en intervju med en kommuntjänsteman respektive med en projektledare på en  
byggherre finns som bilaga. Ordningen och formuleringen av frågorna blev inte nödvändigtvis så som i 
guiden, utan jag lät samtalet vandra från ämne till ämne på ett sätt som kändes naturligt i just det mötet. 
Om jag märkte att någon viss fråga verkade känslig för intervjupersonen väntade jag med denna tills jag 
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upplevde att jag uppbyggt ett visst förtroende. Frågor om samarbetet med andra aktörer var exempelvis 
en sådan fråga som jag ofta väntade med till slutet av intervjun. 
 
Gemensamt för alla intervjuer var att vi pratade om kommunens miljöprogram och planeringsprocessen 
för Porslinsvarteren, ansvarsfördelningar inom organisationen gällande klimatanpassning, och de 
kontakter som personen haft med andra aktörer gällande Porslinskvarteren. I intervjuerna med 
byggherrarna fokuserade jag främst på den första frågeställningen; om vad som påverkat 
implementeringen av klimatanpassningslösningar i deras kvarter. Jag frågade således om hur det kommit 
sig att de valt de lösningar som blivit fallet i deras kvarter, vad som spelat in i dessa val, och hur det 
kommit sig att andra lösningar inte valdes. Byggherrarnas projektledare hade alla på eget bevåg tagit 
med sig den checklista som de fått av kommunen och som de fyllt i, och vi tittade tillsammans på deras 
svar i checklistan och diskuterade dessa. Med de kommunala tjänstemännen fokuserade jag mer på den 
andra frågeställningen; om hur de gått tillväga för att säkerställa implementering, och pratade då om hur 
de arbetat med miljöprogrammet och den tillhörande checklistan gentemot byggherrarna i deras specifika 
arbetsroll.  
 
Intervjun kan vara en lärprocess för båda parterna, och kan få den intervjuade att tänka i nya banor och 
uppmärksamma aspekter som den inte tidigare gjort, och till och med ändra uppfattning (Kvale & 
Brinkmann 2014). Detta märkte jag i vissa av mina intervjuer, då intervjupersonerna inte sedan innan 
haft kunskap om alla de effekter som förväntas som följd av klimatförändringarna och deras omfattning, 
inte uppmärksammat vissa möjliga risker i planområdet eller inte förut haft ord för en viss situation. I en 
del intervjuer gick personen från att i början av intervjun hävda att hen och hens organisation har 
tillräcklig kunskap om klimatanpassning och är tillräckligt förberedda på alla klimatrelaterade risker, till 
att senare under intervjun, efter att vi pratat om vissa risker och aspekter, erkänna att de inte tänkt på 
vissa scenarion eller att de faktiskt skulle kunna få problem i planområdet vid exempelvis kraftiga skyfall. 
Ett annat exempel är att en av kommunens tjänstemän i intervjuns början absolut inte ville tänka på 
mötena med byggherrarna som någon slags förhandling, men mot slutet av intervjun själv började 
använda ordet för att beskriva kommunen och byggherrarnas interaktioner.  

Intervjupersonerna 
Jag har använt ett målinriktat urval av intervjupersoner, då jag velat prata med nyckelpersoner för den 
process som jag velat undersöka. Jag började med att kontakta och genomföra en intervju med två 
tjänstemän på kommunen som deltog i detaljplanens framtagande, och dessa kunde sedan hänvisa mig till 
de personer på kommunen som arbetar med detaljplaneområdet i dagsläget. Jag kontaktade samtliga av 
de åtta byggherrar som bygger nyproduktion i området, och de som svarade mig var de fyra som jag 
sedan intervjuade. Två av dessa bygger bostadsrätter och har redan hunnit slutföra ett par kvarter och 
har fler under produktion, medan de andra två bygger hyresrätter och ännu inte har färdigställt sina 
kvarter. Jag valde att intervjua just projektledarna på byggherrarna då det är dessa som har 
helhetsansvaret och tar besluten gällande projektens utformning och ekonomi. Det är projektledarna som 
väljer lösningar, gör prioriteringar och är ansvariga för att de kommunala policydokumenten följs, och 
det är även de som har kontakten med kommunens tjänstemän och ser till att projekten får bygglov. Efter 
intervjuerna med projektledare från dessa fyra byggherrar hade jag fått ett omfattande intervjumaterial, 
och valde att inte kontakta fler byggherrar. Jag hade genom dessa intervjuer även hört vissa namn på 
kommunala tjänstemän upprepas flera gånger, och valde att intervjua dessa personer snarare än fler 
byggherrar. Dessa personer var bygglovhandläggaren och delprojektledaren för park, gata och VA. Vid 
två av intervjuerna träffade jag två intervjupersoner samtidigt, på initiativ av intervjupersonerna. Dessa 
var Anna och Bengt, samt Christina och Denise. 
 
Enligt principerna om informerat samtycke (Kvale & Brinkmann 2014) så informerade jag 
intervjupersonerna om syftet med min undersökning och dess upplägg. Detta skedde dels vid den första 
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kontakten, och dels mer utförligt vid intervjuns början. Intervjuerna skedde på personernas respektive 
arbetsplatser, och jag gjorde ljudinspelningar av samtliga efter att ha frågat om samtycke till detta. Alla 
gick även med på att jag kunde citera dem och även använda deras namn. Trots detta tog jag beslutet att 
använda pseudonymer istället. Då personernas interaktioner med varandra och deras kunskaper om bland 
annat klimatanpassning visat sig vara betydelsefulla för fallet har jag velat kunna skriva om detta utan att 
det uppfattas som kränkande i de fall då kunskapen eller kommunikationen varit bristfällig. Trots att jag 
valt att anonymisera mina intervjupersoner är det enligt Aull Davies (2008) viktigt att vara realistisk 
kring möjligheterna att behålla anonymiteten hos deltagare i en studie, då det ofta är möjligt för andra 
personer som har nära kopplingar till intervjupersonerna eller till det som fallstudien undersöker att 
avgöra vilka deltagarna är. Intervjupersonerna i min studie har dock alla givit sitt medgivande till att 
medverka i studien och gav sitt godkännande till att bli citerade vid slutet av intervjun, då de alltså visste 
vad de sagt och därmed kunde citeras för. 
 
Då jag inte heller vill att min text ska uppfattas som att jag utvärderar byggherrarna har jag valt att koda 
även företagens namn. Detta har möjliggjort för mig att skriva om aspekter av företagen som är både 
positiva och negativa i detta sammanhang utan att känna att jag baktalar eller gör reklam för dem. 
Genom att ge personerna andra namn, snarare än siffror eller bokstäver eller genom att endast beskriva 
dem med deras yrkesroll, hoppas jag att de fortfarande ska uppfattas som människor, med personligheter, 
egna uppfattningar, bakgrunder och med sociala relationer till varandra. Att reducera tjänstemän och 
yrkespersoner till endast en siffra eller bokstav skulle enligt mig inte återspegla komplexiteten hos det 
verkliga fallet, som ju till högsta grad beror på att det är just människor som tar beslut och som 
interagerar med varandra. 
 

Intervjupersoner 

Pseudonym Titel, roll 

Kommunen 

Anna 
Bengt 
Christina 
Denise 
Erik 
Fredrik 

Projektledare Gustavsbergsprojektet 2012-2015  
Utvecklingschef, tidigare samhällsbyggnadschef 
Projektledare Gustavsbergsprojektet 2015- 
Projektledare Porslinskvarteren 2015- 
VA-ingenjör, delprojektledare för park, gata och VA i Porslinskvarteren 
Bygglovhandläggare 

Byggherrar 

Gustav 
Helene 
Ingrid 
Jens 

Projektledare på byggherre G 
Projektledare på byggherre H 
Projektledare på byggherre I 
Projektledare på byggherre J 

 

Tabell 2. Intervjupersonernas pseudonymer och roller i projektet. 

Behandling av materialet 
Jag transkriberade mina intervjuer så snart efter intervjun som jag kunde, och skrev även ner mina 
spontana tankar direkt efter mötet. Vid transkriberingen försökte jag att skriva ner intervjun så 
ordagrant som möjligt, med pauser, skratt och suckar utskrivna. Jag beskrev även vad de visade mig på 
kartor och i dokument som vi tittade på tillsammans. En inspelning av en intervju kan skrivas ner olika 
av olika människor, och det kan vara svårt att avgöra vad som är den korrekta nedteckningen. Enligt 
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Kvale och Brinkmann (2014) finns det ingen sann, objektiv omvandling från skriftlig till muntlig form. 
Den fråga som enligt dem är mer konstruktiv att ställa är ”hur ser den utskrift ut som lämpar sig för mitt 
forskningssyfte?” (Kvale & Brinkmann 2014, s 227). En ordagrant återgiven intervju med pauser, suckar 
och talspråk ger ett annat intryck än om personen hade fått skriva ner motsvarande resonemang i text, 
och ett resonemang som i stunden verkar sammanhängande och välformulerat kan i skrift verka 
osammanhängande (ibid). Jag har valt att ändra ordföljden, ta bort vissa ord såsom ”liksom”, och skriva 
om ord från talspråk till ett mer akademiskt språk i de citat som jag har använt i texten. Detta för att den 
mening som jag har uppfattat under intervjun och på inspelningen lättare ska framgå för läsaren. Jag har 
valt att behålla vissa pauser eller tvekanden då jag ansett att det varit av vikt att förmedla det sätt som 
personen sagt detta på. 
 
Efter transkriberingen läste jag igenom intervjuerna och använde mig av vissa teman för att sortera 
intervjumaterialet i mer överskådliga kategorier, för att kunna analysera vilka aspekter som lyfts fram av 
intervjupersonerna. Kategorisering av intervjumaterial kan ge en överblick över stora mängder utskrifter, 
och underlättar för jämförelse och hypotesprövning (Kvale & Brinkmann 2014, s 244) Vissa av dessa 
teman utgick från mina teorier, såsom barriärer av olika slag och sådant som hade med implementeringen 
av policydokument att göra. Andra teman framträdde under transkriberingen, då jag upptäckte faktorer i 
materialet som jag inte förstått vikten av före intervjuerna. Detta var exempelvis vikten av ekonomiska 
faktorer, och det sociala samspelet mellan de inblandade personerna. Efter denna kategorisering av 
materialet använde jag mig av meningskoncentrering för att göra materialet ännu mer överskådligt. 
Meningskoncentrering innebär att intervjupersonernas yttranden dras samman i kortare formuleringar, 
där huvudinnerbörden i det som sagts koncentreras till färre ord (ibid, s 246-247). Efter att ha 
koncentrerat materialet kunde jag lättare se vilka faktorer som lyfts fram som viktiga av 
intervjupersonerna, se samband och konflikter mellan olika aktörers synpunkter, och relatera materialet 
till mitt teoretiska ramverk.  
 

Min egen roll 
Som forskare är det praktiskt taget omöjligt att vara helt objektiv inför sin forskning. Som person bär jag 
på en viss bakgrund, normer och värderingar, och detta påverkar allt från mitt val av ämne, till 
intervjusituationen där ett specifikt möte uppstår mellan mig och intervjupersonerna, och till den analys 
jag gör av materialet. Enligt Aull Davies (2008) bör forskaren snarare än att försöka motverka sin egen 
inverkan på processen istället erkänna den och vara medveten om den, och reflektera över hur en som 
forskare är en medskapare i forskningsprocessens alla steg. Vid både intervjuerna och vid analysen av 
materialet har jag själv påverkat resultaten. En forskningsintervju är en interaktion mellan människor 
där man påverkar varandra ömsesidigt, och den kunskap som konstrueras beror på denna interaktion 
(Kvale & Brinkmann 2014). Det är möjligt att en annan person skulle ha fått andra resultat, då det hade 
varit en annan interaktion. Även analysen av data är en process där något skapas som inte fanns där innan 
(Aull Davies 2008), och vad som skapas beror på den person som utför analysen, då olika personer kan ha 
olika uppfattningar om vad som är viktigt och har olika erfarenheter, värderingar och kunskaper. Det är 
möjligt att en annan person skulle ha kommit till andra slutsatser utifrån samma material.  
 
Mitt val av ämne kommer sig av att jag själv arbetat under en kortare period med just klimatanpassning 
på en kommun och därmed har viss erfarenhet av kommunalt klimatanpassningsarbete. Mitt intresse för 
frågan väcktes då, och jag upplevde att det fanns ett stort behov av mer kunskap, medvetenhet och 
kontreta åtgärder gällande klimatanpassning på kommunal nivå. När jag valde mitt uppsatsämne 
fokuserade jag på kommunen som aktör, då mina tidigare kunskaper var av kommunalt arbete. Även mina 
tidigare studier har påverkat mig, då det kandidatprogram i samhällsplanering som jag har läst kretsade 
kring kommunen som aktör, medan jag knappt hade någon tidigare kunskap alls om byggherrar och hur 
de arbetar. Inledningsvis under arbetet med studien identifierade jag mig mer med kommunen som aktör 
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på grund av denna bakgrund. Byggherrarna har jag fått närma mig på ett mer explorativt sätt, och har 
lärt mig väldigt mycket under arbetet med denna studie. Ändå anser jag att jag under 
forskningsprocessen förhållit mig neutral till de aktörer som jag undersökt, då syftet med min studie inte 
har varit att utvärdera eller bedöma aktörerna, eller att göra någon av dem till syndabock. Syftet har varit 
att få mer kunskap om implementeringsprocessen, och att försöka förstå aktörernas handlande. Är det 
någon part i denna fråga som jag har ställt mig på samma sida som så är det hos de framtida invånarna i 
Gustavsberg, och i alla andra orter runt om i Sverige och världen som kommer att påverkas av 
förändrade klimatförhållanden. Mitt eget intresse i denna undersökning är att jag vill förstå vad som 
påverkar implementeringen av klimatanpassningsåtgärder och med hjälp av denna förståelse kunna bidra 
till att förbättra processen, så att samhällen faktiskt blir klimatanpassade och onödigt lidande kan 
undvikas.   
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Porslinskvarteren 
 
Detaljplaneområdet som jag har undersökt, kallat Porslinskvarteren, har en speciell historia som platsen 
för en ikonisk porslinstillverkning. Det är en plats som både är geografiskt central för orten, men även 
varit ekonomiskt och kulturellt viktig för Gustavsberg och Värmdö. Jag kommer att i detta kapitel först 
ge en kort bakgrund om Värmdö kommun och Gustavsberg, för att sedan fokusera på kommunens arbete 
med det som skulle komma att bli Porslinskvarteren, och detta planarbetes ekonomiska, organisatoriska 
och historiska kontext. Sist kommer jag att beskriva hur kommunen valt att använda de tillgängliga 
planverktygen för att sätta upp mål rörande klimatanpassning i den av byggherrar byggda miljön, och 
vilka strategier de valt att använda för att se till att målen kan genomdrivas.  
 

Värmdö kommun 
Värmdö kommun är en skärgårdskommun; hela kommunens yta utgörs av öar och hav, och omfattar ca 
10 000 av Stockholms skärgårds 24 000 öar, kobbar och skär. Området har länge varit attraktivt för att 
bo nära havet; Stockholms borgerskap började uppföra sommarvillor på öarna efter 1800-talets mitt och 
under efterkrigstiden blev det än mer populärt att skaffa fritidsboende. Av de ca 15 000 fritidshus som 
bygges i kommunen på 50- och 60-talet har många omvandlats till permanentboenden, men fortfarande 
finns här 11 000 fritidshus. (Värmdö kommun 2011c) 
 

 

Bild 1. Värmdö kommun. Källa: Google Maps.  
 
Värmdö kommuns befolkning fördubblades mellan år 1985 och 2010, från ca 19 000 personer till 38 000 
personer (Värmdö kommun 2011c, s 40). Idag bor 41 000 personer i kommunen, och befolkningsmängden 
förväntas fortsätta öka i en något snabbare takt (Värmdö kommun 2011c, s 39). Ökningen de senaste åren 
består till lika delar av födelsenetto och inflyttning (SCB 2016), och de flesta som flyttar in har tidigare 
bott i grannkommunerna Nacka och Stockholm (Värmdö kommun 2011, s 40). En femtedel av 
befolkningen både bor och arbetar i kommunen, medan nästan en tredjedel pendlar ut till främst 
Stockholm och Nacka. (Värmdö kommun 2011c) 
 
Centralorten Gustavsberg, som också är den största tätorten i kommunen, ligger två mil från Stockholms 
centralstation och har idag 15 700 invånare (Värmdö kommun 2017). Här etablerades porslinsbruket år 
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1825, och porslinsfabriken var länge den dominerande arbetsgivaren och samhällsbyggaren i 
Gustavsberg. Verksamheten har haft flera olika ägare genom åren, varav Kooperativa Förbundet (KF) är 
den som mest präglat orten efter att ha förvärvat fabriken på 30-talet. Under KF:s tid som ägare blev 
Gustavsberg en arena för kooperativa samhällsidéer, och planläggningen av Gustavsbergs centrum 
skedde i samarbete mellan KF och kommunen (Värmdö kommun 2009b). Dåvarande kommunhuset, och 
de flesta andra husen i Gustavsberg från slutet av 30-talet till början av 60-talet, ritades av KF:s arkitekt 
Olof Thunström och bekostades även av KF (ibid).  
 

 

Bild 2. Gustavsbergs lokalisering i kommunen, och Porslinskvarterens lokalisering i Gustavsberg. 
Bildkälla: Google Maps. 
 
Efter att KF sålde fabriken på 70-talet har den bytt ägare ytterligare ett antal gånger, och förvärvades 
senast av det tyska företaget Villeroy & Bosch år 2000. Tillverkningen av hushållsporslin som 
Gustavsberg varit så välkänt för flyttades från orten år 1994, och sedan dess har endast sanitetsporslin 
tillverkats i Gustavsberg (Arvidsson et al 1997). År 2006 presenterade nuvarande ägarna planer på att 
bygga en ny modernare fabrik lite längre bort i Gustavsberg, vilket innebar att fabriksområdet vid 
hamnen där porslinstillverkning skett i nästan 200 år nu skulle bli tillgängligt för andra användningar. 
Detta blev startskottet för ”Gustavsbergsprojektet”. 
 

Gustavsbergsprojektet 
Sedan fabriken presenterat sina planer på att flytta verksamheten började kommunen arbeta med en ny 
plan för området tillsammans med Villeroy & Bosch, JM och andra byggherrar som var intresserade av 
området. En ny detaljplan var en förutsättning för att Villeroy & Bosch skulle kunna sälja sin mark och 
genomföra flytten, och fabriken var mån om att planen skulle bli klar snabbt (Thelénius-Wanler 2008). 
Samtidigt var kommunen mån om att området, som är en historiskt och kulturellt sett viktig plats för 
Gustavsberg, skulle utformas på ett genomtänkt sätt. Värmdö kommun hade innan detta projekt aldrig 
själva tagit fram och genomfört en detaljplan för ett så pass stort område, då det tidigare varit 
Gustavsbergsfabriken under dåvarande ledning av KF som varit samhällsbyggaren snarare än 
kommunen, enligt kommunens utvecklingschef1. Den större delen av marken, fastigheterna och vägarna i 
Gustavsberg hade varit knutna till fabriken, som byggt bostäder, vägar och infrastruktur. Större delen av 
dessa fastigheter hade dessutom på 70-talet sålts till fastighetsföretaget JM, då kommunen vid det 
tillfället inte hade intresse av att äga marken.  
 

                                                        
1 Lars Fadvad, utvecklingschef på Värmdö kommun. Intervju 2016-10-08, Värmdö kommunhus. 
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Kommunens ledning påbörjade en förhandlingsprocess med Villeroy & Bosch för att kunna upprätta ett 
avtal och en detaljplan för områdets exploatering. Vid denna tidpunkt var byggmarknaden inne i en 
lågkonjunktur, och Villeroy & Bosch hade svårt att hitta fler byggherrar som var intresserade av att 
bygga i området. I detta skede antog kommunen att utbyggnadstakten skulle vara i linje med de områden 
som JM nyligen hade byggt ut i närheten, vilken då var låg, liksom efterfrågan generellt i Stockholms 
kranskommuner vid den tidsperioden2. Utbyggnaden planerades då ta 10-15 år. I och med att det var 
svårt att hitta intressenter som var villiga att förbinda sig att bygga beslöt kommunen att göra en enda 
stor detaljplan för hela området, som då var mindre detaljerad och lämnade större flexibilitet, istället för 
att göra flera små och detaljerade vilket oftast kräver direktsamarbete med den tilltänkta byggherren3.  
 

 

Bild 3. Modell av planområdet, utställd av Värmdö kommun i Runda huset, Gustavsberg. Författarens 
eget foto.  

Politisk enighet och ambition 
År 2008 antog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut för utvecklingen av centrala Gustavsberg, som 
skulle ligga till grund för den kommande utvecklingen av hela centrumområdet där det som skulle 
komma att kallas för Porslinskvarteren, men vid den tiden kallades Fabriksstaden, är den första etappen. 
Beslutet består av 17 punkter, som alla partier i fullmäktige kunde ställa sig bakom. Punkterna betonar 
vikten av Gustavsbergs kulturarv, och att den industriella karaktären ska bevaras i området kring den 
gamla porslinsfabriken. Ambitionen i inriktningsbeslutet är att runt 1000 nya bostäder ska byggas i 
fabriksområdet. Även miljö- och klimataspekter betonas, och den 17:e punkten lyder: ”Gustavsbergs 
utveckling ska präglas av ett energi-, miljö- och klimatanpassat byggande, så att en långsiktigt hållbar 
utveckling och målet om en god bebyggd miljö främjas […].” (Värmdö kommun, 2008). 
 

                                                        
2 Lars Fadvad, utvecklingschef på Värmdö kommun. Intervju 2016-10-08, Värmdö kommunhus. 
3 Ibid 
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Hösten 2008 tillsattes även en framtids- och klimatberedningsgrupp med representanter från alla partier i 
fullmäktige, för att ”ta ett samlat och långsiktigt grepp om Värmdös utveckling” med speciellt fokus på 
klimat- och miljöfrågorna (Värmdö kommun 2009a). År 2009 presenterades deras arbete i en vision för 
Värmdö kommun år 2030, som betonar att bostäder och infrastruktur ska vara energieffektiva, 
kretsloppsanpassade och miljövänliga (Värmdö kommun 2009c). I den fördjupade viljeinriktning för hela 
centrala Gustavsberg från samma tid anges mål och ledstjärnor för bebyggelsen som är i linje med 
visionen. Bebyggelsen ska vara ekologiskt hållbar, och ”[m]iljöfrågorna och förutsättningarna för en 
gynnsam ekologisk utveckling blir angelägna och kommer att bidra till centrala Gustavsbergs speciella 
profil”. Det fanns alltså en ambition från både politiker och tjänstemän om att Porslinskvarteren skulle 
vara ett område med miljöfokus.  

Planområdets förutsättningar 
Arbetet med detaljplanen pågick från 2009 till 2011, och under denna tid tas ett antal utredningar fram av 
konsulter. I det planprogram som togs fram av Structor 2009 konstateras bland de brister som finns i 
området bland annat att infrastrukturen för dagvattenhantering är otillräcklig och att det finns 
föroreningar i mark och vatten från fabriken (Värmdö kommun 2009b). Det dagvattensystem som fanns i 
området var dimensionerat efter ett 2-årsregn, vilket i planprogrammet konstateras kan komma att vara 
otillräckligt i framtiden då regnmängderna beräknas öka. Rekommendationen ges att ett 10-årsregn bör 
vara dimensionerande i kommande utredningar, samt att fastigheterna bör utformas så att det är möjligt 
att hantera dagvatten på kvartersmark och att exploatörer i tidigt skede bör redovisa hur de tänker lösa 
detta (idib).  
 
I den dagvattenutredning för området som togs fram 2010 av konsultföretaget Water Revival Systems 
(WRS 2010) konstateras att planområdet har en hög hårdgörningsgrad med stora takytor och asfalterade 
ytor. Planförslaget beräknas innebära något minskade flöden jämfört med den befintliga bebyggelsen, 
även utan åtgärder för lokal dagvattenhantering (LOD), och även föroreningsmängderna beräknas 
minska något. Området har en naturlig lutning mot Farstaviken, och anses vara öppet. Det innebär att 
det inte finns några naturliga lågpunkter där vatten riskerar att samlas och orsaka översvämning vid ett 
kraftigt skyfall. I dagvattenutredningen skriver dock författarna att det inte finns någon vetenskaplig 
grund för att de intensiva regnen kommer att bli vanligare, och att det vid utredningens publicering inte 
fanns någon rekommendation för att ta höjd för förväntade ökade regnmängder. Högre havsnivåer 
förväntas däremot leda till att vattnet går längre upp i ledningssystemet och ger en försämrad 
avledningskapacitet. Utredningens rekommendationer för områdets utformning är bland annat att vatten 
från tak ska ledas till gårdsmark, och att där förgårdsmark saknas ska taken förses med fördröjande 
vegetation. Taken på de stora befintliga byggnaderna som ska bevaras bör förses med vegetation om 
byggnadsverken tillåter det. Garageuppfarter bör utföras med genomsläppliga material, och dagvatten 
från gator och trottoarer bör ledas till alléträd. (WRS 2010) 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen av det färdiga planförslaget från 2011, utförd av konsulten 
Ekologigruppen AB, behandlas de klimatrelaterade riskerna för översvämning och skred. Risken för det 
senare beräknas vara obetydlig, medan en plushöjd på två meter rekommenderas i planen för att bemöta 
stigande havsnivåer. Det bedöms finnas en risk för att garage drabbas tillfälligt vid översvämning. Även 
dagvattensystemet behandlas men utan prognoser för ökade framtida flöden, och uppskattningen är att 
planförslaget leder till en minskad avrinning även utan åtgärder såsom LOD och dagvattendammar då en 
park planeras i mitten av området. Det konstateras dock även att möjligheterna till infiltration är små, då 
stora delas av planområdet kommer att få underbyggnader i form av garage, och att då marken är 
förorenad kan infiltration bara ske där marken sanerats. Frågor om hur allt varmare somrar bör hanteras 
behandlas inte. (Värmdö kommun 2011b) 
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Planverktyg och strategier 
Värmdö kommun valde på grund av de omständigheter som beskrivits tidigare, däribland ett osäkert 
konjunkturläge och behovet från fabrikens sida att snabbt kunna sälja marken, att utforma själva 
detaljplanen relativt öppen med få bestämmelser gällande exempelvis grönfrågor och dagvatten 
specificerade i själva planen. Detaljerna gällande både gestaltning och miljöaspekter förlades istället till 
varsin bilaga; Gestaltningsanvisningar respektive Miljöprogram för Framtidens Gustavsberg. 
Miljöprogrammet antogs dessutom politiskt i kommunfullmäktige i samband med antagandet av 
detaljplanen. Nedan kommer jag att beskriva nyckeldokument för regleringen av 
klimatanpassningsfrågor i detaljplaneområdet, och hur kommunen arbetat organisatoriskt med 
implementeringen av dessa policydokument. 

Detaljplanen för Fabriksstaden (nuvarande Porslinskvarteren) 
Detaljplanen för nuvarande Porslinskvarteren, f.d. Fabriksstaden, består av en plankarta med 
planbestämmelser, en planbeskrivning samt ett antal tillhörande dokument. Plankartan innehåller inga 
bestämmelser som reglerar växtlighet eller dagvatten, såsom bestämmelser för träd på lokalgator, gröna 
tak eller växtlighet på innergårdar. Planens syfte i planbeskrivningen lyder (Värmdö kommun 2011a, s 2):  

Planens syfte är att möjliggöra en omvandling av fabriksområdet i Gustavsberg till en öppen och 
levande stadsdel med bostäder, verksamheter och service samtidigt som fabrikens historia är 
avläsbar för nya invånare och besökare. […] Den tillkommande bebyggelsen ska manifestera sin 
särart samtidigt som de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som bevaras lyfts fram i stadsbilden.   

Planens syfte är alltså att kulturmiljön ska framhävas och bevaras samtidigt som en omvandling 
möjliggörs. Miljö- och hållbarhetsaspekter finns inte omnämnda. Det skulle alltså vara svårt att använda 
planens syfte för att motivera gröna och blå lösningar, då planens syfte inte är att exempelvis möjliggöra 
en långsiktigt hållbar eller klimatanpassad stadsdel.  

Miljöprogrammet 
Miljöprogrammet är tänkt att gälla för utvecklingen av hela Gustavsbergsprojektet, och alltså inte endast 
för Porslinskvarteren. I programmets inledande text klargörs det att programmets mål och riktlinjer ska 
följas i ”detaljplanering, projektering och byggande för att nå nödvändiga kvaliteter i framtida bebyggelse 
och miljöer”, och att programmet ska ”kopplas till detaljplanering, avtalsuppgörelser i exploateringsavtal, 
markanvisning och försäljning av kommunägd mark, projektering samt till prövning av bygglov” 
(Värmdö kommun 2012b, s 2). Miljöprogrammet har även knutits till exploaterings- och 
markanvisningsavtal i området.  
 
Programmet ställer upp riktlinjer och mål för ett stort antal tematiska områden gällande bebyggelsen. 
Några av dessa är buller, luftkvalitet, inom- och utomhusmiljö, översvämning, biologisk mångfald, 
energieffektivitet och hållbart resande. De specifika riktlinjerna som rör klimatanpassning kommer att 
återges i nästa kapitel. För varje tema finns ett eller flera mål, och ett antal riktlinjer för utvecklingen av 
områdena, såsom exempelvis att byggnaders energianvändning ska vara minst 40 % bättre än dagens 
byggnorm, och att byggavfall ska sorteras under byggprocessen.  
 
Programmet förhandlades fram av kommunens tjänstemän tillsammans med de byggherrar som var 
aktuella för att exploatera i området vid den tidpunkten. Enligt Lars Fladvad4, som deltog som 
tjänsteman från kommunen i framtagandet av programmet, landade ambitionsnivån i att de lösningar 
som skulle användas i området skulle vara sådana som var gängse på marknaden, men lite bättre än vad 
som var vanligt då. Kommunen ville dock inte enligt Fladvad att fastighetsägarna skulle tycka att kraven 

                                                        
4 Lars Fadvad, utvecklingschef på Värmdö kommun. Intervju 2016-10-08, Värmdö kommunhus. 
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var orimliga med tanke på det ekonomiska läget, men samtidigt ge en tydlig signal att programmet skulle 
följas och ange ambitionsnivån.  

Gestaltningsgruppen och checklistan 
För att kunna följa upp hur gestaltningsanvisningarna och miljöprogrammet följts av byggherrarna 
skapade kommunen något som de kallar gestaltningsgruppen. Detta är en instans som byggherrarnas 
planer måste godkännas av innan de får godkänt bygglov. De tjänstemän som ingår i gruppen har skiftat 
med tiden beroende på behov av kompetenser, men har under åren bestått av projektledarna för 
Gustavsbergsprojektet och Porslinskvarteren, två arkitekter, en landskapsarkitekt, en 
byggnadsantikvarie och bygglovshandläggaren. Projektledaren för Gustavsbergsprojektets första period, 
Anna, berättar att de instiftade gruppen för att få ett sätt att ta upp frågor om gestaltning och utformning 
av kvarteren på ett tidigare stadium i processen än bygglov:  

Det är ju inte alltid att man kan säga [till en byggherre] "nej, ni får inte göra det här", men den här 
gestaltningsgruppen har varit mycket till för att man ska kunna ta upp frågor tidigt med byggherren 
och ha en dialog med dem, för vissa saker kanske inte är tvingande men vi vill ändå säga "kan ni inte 
komma lite längre i den här frågan". Så det har varit ett sätt att försöka fånga upp saker tidigt innan 
det har landat. 

Gestaltningsgruppen var alltså ett sätt att se till att kommunen fick träffa byggherrarna i en fas där 
planerna ännu inte blivit bestämda och kunna påverka utformningen även i frågor där det inte fanns 
tvingande krav. Enligt projektledarna på både kommunen och byggherrarna har dock tyngpunkten för de 
frågor som dryftats i gestaltningsgruppen varit på just gestaltningsfrågor, såsom fasadmaterial och 
fasadfärger, utformning av balkonger och andra arkitektoniska aspekter. 
 
Kommunen tog fram ett visst förfarande som de ville att byggherrarna skulle följa för att se till att de 
följde gestaltningsanvisningarna och miljöprogrammet. För att lättare kunna checka av att alla de många 
riktlinjerna i de båda dokumenten följdes sammanställde kommunens tjänstemän dessa i en checklista. 
Där har de riktlinjer som rör byggherrarna omformulerats till ett ja eller nej-påstående, och i vissa fall 
ska byggherren även ange kvantitet eller hur kravet säkerställs. Om en riktlinje inte uppfylls måste 
byggherren kommentera varför. Denna checklista skickas ut tillsammans med ett dokument som 
beskriver det önskade förfarandet för lovsökning till de byggherrar som fått avtal för att bygga i 
Porslinskvarteren. Checklistan ska fyllas i och lämnas in ett antal gånger under exploateringsprocessen, 
och kommunen vill ha ett antal olika möten i exploateringens olika skeden. Ett första möte ska äga rum 
innan bygglovhandlingar lämnas in, då kommunen och byggherren går igenom de krav som finns i de 
olika plandokumenten, programmen och avtalen. Sedan ska checklistan fyllas i och lämnas in en första 
gång tillsammans med de handlingar som förberetts för bygglovet, men innan bygglovet faktiskt lämnats 
in. Kommunens tjänstemän går då igenom handlingarna för att kontrollera om kraven kommer att 
uppfyllas. Därefter, efter denna första kontroll, kan bygglov lämnas in officiellt efter eventuella 
revideringar. Kommunen har ytterligare interna granskningsmöten i gestaltningsgruppen och med andra 
berörda tjänstemän på kommunen. Efter att bygglov godkänts och startbesked getts kan bygget starta. 
Under byggets gång följer bygglovhandläggaren upp att loven följs och att bygget även följer 
gestaltningsanvisningar och miljöprogram. Slutligen stämmer bygglovhandläggaren i ett slutsamråd av 
att bygget följer lov, plan, program och avtal, vilket krävs för att byggnaderna ska få tas i bruk.   
 
Kommunen har alltså valt att reglera klimatanpassningsfrågor i stort sett endast genom bilagor till 
detaljplanen, snarare än i planen i sig. För att se till att bilagan följs har de skapat en speciell instans som 
följer upp att detta sker, och som försöker att påverka byggherrarna så tidigt i exploateringsprocessen 
som de kan. I nästa kapitel kommer jag att beskriva vilken roll som detta förfarande har haft för 
implementeringen av klimatanpassningsåtgärder, och vilka andra faktorer som påverkat 
implementeringen av riktlinjerna i miljöprogrammet. 
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Implementering i Porslinskvarteren 
 
I detta kapitel kommer jag att beskriva hur mål och riktlinjer i miljöprogrammet och dagvattenpolicyn 
som  har bäring på klimatanpassning har implementerats i Porslinskvarteren, och vad som har påverkat 
implementeringen av dessa enligt mina intervjupersoner. Jag kommer att först gå igenom 
implementeringen av dessa tematiskt för åtgärder som rör dagvatten och översvämning,  grönfrågor, och 
varmare sommartemperaturer. Ett antal aspekter har påverkat implementeringen generellt, och kommer 
att tas upp sist. Jag har, som tidigare beskrivet och motiverat i metodkapitlet, valt att anonymisera 
respondenterna. Deras pseudonymer och arbetsroller finns återgivna i tabellen i metodkapitlet. 
 

Dagvatten och översvämning 

”Det är ju lätt att skriva in det här, men hur ska det genomföras i ett så här tättbebyggt område? Det är ju omöjligt.” 
Helene, Byggherre H 
 
Det finns ett antal kommunala mål, strategier och policys som rör dagvatten- och översvämningsfrågor i 
Porslinskvarteren. Jag har sammanställd dessa i tabellen nedan. Formuleringarna är oförändrade från 
policydokumenten.  
 

Mål, riktlinjer och strategier: Dagvatten och översvämning 

Miljöprogrammet 

Översvämning och skred: 

• Avvattning av områdena ska vara så utformad och tilltagen att 100-årsregn inte vållar 
översvämningar.  

• Dämmen, magasin och ledningar ska ha säkerhetsmarginaler. 

• Takavvattning ska så långt möjligt fördröjas och infiltreras lokalt. 

• Byggnader ska lokaliseras till områden två meter över medelvattennivån.  

• I anslutning till parker och gator ska översvämningsytor planeras in som möjliggör att magasinera 
vatten vid häftiga regn. 

 (Värmdö kommun 2012 b, s 7) 

Dagvatten: 

• En mera öppen dagvattenhantering ska eftersträvas med ett stort mått av infiltration för att inte 
sänka grundvattennivåer. Översvämningsrisken ska minimeras genom att dagvattnet fördröjs och 
leds bort på ytan i så stor utsträckning som möjligt. 

• Dagvatten från vägar, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor ska där det är möjligt infiltreras i 
intilliggande mark så att det renas på ett naturligt sätt, i annat fall fördröjas. 

• Inne på kvartersmark ska dagvatten från hårdgjorda ytor, så som tak och gångvägar, i första hand 
avledas ytligt och så långt möjligt infiltreras i marken och i andra hand fördröjas och sen avledas. 

(Värmdö kommun 2012 b, s 9) 
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Dagvattenpolicyn 

Dagvatten i Värmdö kommun ska alltid planeras enligt följande prioriteringsordning: 

1. Minimera andelen hårdgjorda ytor 

Genom att minimera andelen hårdgjorda ytor minskar dagvattenavrinningen. Genomsläppliga material bör 
väljas istället för hårdgjorda. […] För takytor finns möjligheten att lägga så kallade ”gröna tak”.  

2. Källsortera dagvatten 

Man ska undvika att leda rent dagvatten till ytor där det förorenas. […] 

3. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

Dagvatten från hårdgjorda ytor bör tas omhand inom den egna fastigheten och inte ledas bort från 
fastigheten i ledningar. LOD kan innefatta flera olika lösningar, men det gemensamma syftet är att 
dagvattnet inte ska lämna fastigheten utan istället infiltreras till grundvattnet. Exempel på ̊ LOD-lösningar 
är stenkistor, genomsläppliga beläggningar, uppsamling av regnvatten eller infiltration direkt i naturmark. 

4. Öppen avledning 

Dagvatten som inte kan tas omhand nära källan bör om möjligt avledas i öppna avrinningsstråk, till exempel 
diken. […] 

5. Samlad fördröjning eller rening 

För dagvatten som inte kan tas omhand nära källan kan fördröjnings- eller reningsanläggningar anläggas 
längre nedströms.  

6. Avledning till recipient 

[…] 

(Värmdö kommun 2012a, s 7-8) 

 
 
I checklistan har Miljöprogrammets mål och riktlinjer omformulerats till följande punkter: 
 

Checklistan 

• Allt dagvatten ska renas och fördröjas både lokalt inom fastigheterna och i större anläggningar i varje 
avrinningsområde innan det når recipienten (Farstaviken) 

• Dagvatten ska så långt som möjligt omhändertas lokalt genom LOD-teknik 

• En mer öppen dagvattenhantering ska eftersträvas med ett stort mått av infiltration 

• Översvämningsrisken ska minimeras genom att dagvatten fördröjs och leds bort på ytan i så stor 
utsträckning som möjligt 

• Vid höjdsättning av området ska hanteringen av dagvatten beaktas 

• Avvattning av området ska vara utformad och dimensionerad för att 100-årsregn inte vållar 
översvämningar 

• Takavvattning ska så långt som möjligt fördröjas och infiltreras lokalt 
 
 
I flera av kvarteren har byggherrarna dock varken byggt infiltrationsanläggningar eller 
fördröjningsmagasin, och det finns ingen byggd eller planerad anläggning för öppen dagvattenhantering. 
De fördröjningsmagasin som finns är dimensionerade för 10- eller 20-årsregn. Gröna tak har använts på 
mindre komplementsbyggnader såsom miljöstugor och cykelförråd, men inte på något bostadshus. Ändå 
har alla kvarter fått bygglov, trots att Miljöprogrammet och Dagvattenpolicyn inte följs.  
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Det som har påverkat implementeringen av riktlinjerna är bland annat att det av olika skäl inte fanns 
tillräckligt med utrymme inom kvarteren, att infiltration var olämpligt på grund av markföroreningarna i 
området, och att kunskapen och viljan hos vissa byggherrar var för låg. Kommuntjänstemännen har 
dessutom inte velat pressa byggherrarna för hårt, då de vet att vissa lösningar är dyra och svåra att 
bygga. Tjänstemännen har haft som strategi att träffa byggherrarna så tidigt i processen som möjligt för 
att kunna påverka deras planer i linje med kommunens riktlinjer och mål i ett skede där det finns 
flexibilitet. 

Platsbrist, P-norm och föroreningar 
Flera av byggherrarna berättar att de försökt uppfylla kommunens krav på att ha lokal fördröjning och 
infiltration inom sin fastighet, men att det inte funnits tillräckligt med plats inom fastigheten. Som en av 
projektledarna, Helene, beskriver så fanns inte förutsättningarna för policyn att genomföras: 

Helene: […] och sen det här med LOD som de alltid skriver. "Så långt som möjligt". Ja... det är bara 
det att vi har ju inga ytor för det. Var ska vi göra av vattnet? 

Intervjuare: För det är ju garage under alla gårdar så det går ju inte. 

Helene: Ja det är ju det. Och det är ju maxat på de här kvarteren, det är ju precis maxat så det finns 
ingenstans att göra av det. 

Orsaken till platsbristen är att det i nästan samtliga kvarter är planerat för garage under hela kvarteret, 
för att uppfylla parkeringsnormen som kommunen satt för Gustavsbergsprojektet. I vissa fall fanns andra 
befintliga fysiska hinder, såsom en bergknalle direkt under kvarteret och ett stort befintligt underjordiskt 
garage som hört till fabriken, som nu ska användas av de boende istället. Där det har funnits mark utan 
underjordiska hinder har markföroreningar från den tidigare industrin gjort LOD-teknik olämplig eller 
svår att använda utan att riskera att grundvattnet blir förorenat. 
 
Flera av byggherrarnas projektledare menar att detaljplanen är trängre än vad planer för helt nya 
områden brukar vara, med små kvarter och smala gator. Byggnaderna upptar en stor andel av kvarterens 
yta vilket lämnar lite plats åt infiltration. Det gör även att några av dem är motvilliga att släppa ut 
takavvattningen på sin innergård för lokal fördröjning och infiltration såsom Miljöprogrammet påbjuder, 
då det skulle kunna leda till problem med fukt i byggnaderna. Detta skiljer sig dock mellan 
projektledarna; andra använder sig av denna lösning utan att oroa sig för fuktproblem, och en av dem, 
Ingrid, tycker inte att detaljplanen alls är så pass trång att infiltration och fördröjning skulle vara 
omöjligt. Hon menar att det snarare är en fråga om tidigare erfarenhet och kunskap om 
dagvattenlösningar, och att det oftast går att få till lösningar om man bara vill, vet hur man gör och vill 
ta kostnaden. Bygglovshandläggaren Fredrik påpekar dessutom att även om byggherrarna bygger 
planenligt, och alltså har rätt till att bebygga så pass stora delar av tomten som de gör, så är de inte 
tvungna att göra det. Byggherrarna har dock enligt Fredrik ett ekonomiskt intresse av att bygga så 
mycket beboelig yta som de kan med den tomträtt de har, medan de inte har något ekonomiskt intresse av 
öppna ytor för exempelvis infiltration och fördröjning av dagvatten.  

Kostnad 
Byggherrarnas projektledare är inte främmande för att bygga fördröjningsmagasin och 
infiltrationsanläggningar; det är vanligt med olika slags krav från kommuner och dagvattenlösningar 
krävs ofta för att bygglov ska ges. Som projektledaren Jens uttryckte det, ”Det står ju ofta i detaljplanen 
som vi går igenom med kommunen om det finns krav på fördröjning eller inte, och står det så ska vi 
uppfylla det. Så är det.” Däremot så bygger de enligt honom inte dagvattenhanteringslösningar självmant 
om det inte finns uttryckliga krav: ”Behöver man det inte så gör man det inte. För det är som du säger, en 
kostnad. Det har ju egentligen ingen betydelse för fastigheten om det finns eller inte, utan det är mer för 
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att kunna hjälpa kommunen egentligen.” I Porslinskvarteren har det dessutom krävts speciallösningar 
med täta magasin, så att regnvatten inte blandas med infiltrerat, förorenat vatten. Dessa lösningar är 
något svårare och dyrare att bygga än vanliga magasin, och kräver tidig projektering enligt Ingrid, 
Byggherre I. 
 
En annan lösning som förespråkades i kommunens riktlinjer och i dagvattenutredningen är gröna tak, 
som är en lösning som kan fördröja avrinningen från tak och således jämna ut flödena i 
dagvattensystemet. Ingen av byggherrarna har byggt eller planerat gröna tak på sina bostadshus, men 
har däremot anlagt dem på komplementsbyggnader. Anledningarna som de uppger för detta är många; 
gröna tak är dyrare att anlägga än vanliga tak, kräver mer skötsel och underhåll, måste bytas ut tidigare, 
och gör underhåll av byggnaderna såsom snöskottning svårare. En av projektledarna angav även ökad 
risk för fukt som en faktor, medan andra menade att de inte var oroliga för sådana problem men ändå 
undvek gröna tak om det inte uttryckligen krävs av kommunen för att få bygglov då det är dyrare. 
Eftersom de kräver mer skötsel innebär det för de byggherrar som ska förvalta sina egna projekt att de 
får högre driftskostnader. Även de som bygger bostadsrätter försöker undvika att bygga in lösningar som 
kräver mycket underhåll av omtanke för den framtida bostadsrättsföreningen, enligt Helene. Detta 
påverkar även valet mellan ytor i grus där vatten kan infiltreras och fördröjas, och hårdgjorda ytor som 
ger mindre eller ingen infiltration; grus kräver mycket underhåll då det snabbt växer gräs i det, och 
kräver även mer städning inne i husen då det följer med in med skorna. Hårdgjorda ytor med exempelvis 
plattor ger lägre driftskostnader. 
 
Att byggherrarna däremot, i vissa fall efter övertalning från kommunen, valt att anlägga sedum på 
komplementsbyggnader på innergårdarna är för att dessa tak syns ifrån lägenheterna och då bidrar 
sedumen till en trevligare boendemiljö. Det är även lättare att sköta taket om det går att nå lätt från 
marken. En av projektledarna, Gustav, berättar: 

”Gröna tak är ju väldigt vanligt nu tycker jag, så det är ingenting som vi är rädda för på något sätt. 
Visst, det blir ju dyrare än ett plåttak eller papptak. Sen vill vi ju göra fina gårdsmiljöer för det är ju 
ett värde för våra kunder, och det är ett värde för oss när vi ska sälja projekten också. Med 
bostadsrätter är det en fråga om att ha en attraktiv produkt som man kan sälja och ta bra betalt för.”  

För de byggherrar som bygger bostadsrätter kan alltså synliga sedumtak bidra till projektets ekonomiska 
värde, medan sedum på ett tak som ingen ser endast är en kostnad och är något som de endast bygger om 
det krävs för att få bygglov. Byggherre I har ett internt arbete med ekosystemtjänstanalys, där målet med 
ett projekt är att se till att platsen efter att den har blivit bebyggd ska bidra med samma tjänster som 
innan den var bebyggd, men helst fler. Om marken hade höga naturvärden innan kan ett grönt tak bidra 
till att projektet får godkänt i ekosystemtjänstanalysen. Detta interna system kan alltså bidra till att ett 
grönt tak anläggs även om inte kommunen kräver det. 

Kunskap och estetik 
Ingen av byggherrarna hade byggt eller planerat att bygga öppna dagvattenlösningar. Kunskapen om 
dagvattenlösningar generellt varierade mellan projektledarna, och en av dem, Gustav, visste inte 
överhuvudtaget vad en öppen dagvattenlösning är. Endast en av dem, Ingrid, hade tidigare erfarenhet av 
att försöka ordna öppna lösningar, och hade inte varit nöjd med resultatet. Hon tyckte att det var svårt 
att få till en estetiskt tilltalande lösning, då ytorna oftast är torra och det inte blir någon permanent 
vattenspegel. Därför hade hon i detta projekt inte försökt ordna någon öppen lösning. 

Kommuntjänstemännens sida av saken 
Bengt, som deltog i framtagandet av detaljplanen, berättar att politikerna i Värmdö tidigt i planeringen 
av Porslinskvarteren visste att de ville att den nya stadsdelen skulle byggas som en kvartersstad, och 
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därmed skulle bli trång med få ytor för infiltration. Eftersom det även tidigt var känt att marken var 
förorenad var tanken att vattnet inte skulle infiltreras utan ledas till en skärmbassäng i Farstaviken för 
rening där. Denna lösning blev dock inte godkänd av Länsstyrelsen, och kommunen arbetar nu på en 
alternativ lösning för var de ska leda dagvattnet för rening. Miljöprogrammet togs inte dock fram för att 
gälla specifikt för Porslinskvarteren, utan för hela Gustavsbergsprojektet där även det nuvarande 
centrumområdet ingår. Centrumområdet är en känd lågpunkt med översvämningsproblem redan i 
nuläget, och kommer kräva en annan slags dagvattenlösning än Porslinskvarteren som är ett område med 
naturligt fall och utan naturliga lågpunkter. Många av de riktlinjer som finns i Miljöprogrammet är alltså 
inte lämpliga för Porslinskvarteren, utan var snarare tänkta att gälla för andra delar av projektet. 
 
De som har fört samtal med byggherrarnas projektledare om dagvattenlösningar har varit främst 
delprojektledaren för väg, gata och VA, men även projektledarna för Gustavsbergsprojektet och 
Porslinskvarteren och bygglovshandläggaren, samt till viss del hela gestaltningsgruppen där bland annat 
en landskapsarkitekt ingått.  
 
Delprojektledaren för VA, Erik, menar att det inte finns så stora möjligheter att påverka byggherrar 
gällande dagvattenlösningar. Det han brukar göra är att hänvisa till kommunens dagvattenpolicy och 
hoppas att byggherrarna följer den, och han hävdar att det inte finns några verktyg att använda för att 
tvinga en byggherre att ordna dagvattenlösningar. Eftersom Porslinskvarteren ligger inom ett 
verksamhetsområde för VA som kommunen är huvudman för så är kommunen enligt lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) skyldig att ordna en dagvattenanslutning till alla fastigheter som begär det, och 
kan inte heller ställa krav på hur mycket vatten respektive fastighet släpper till dagvattennätet. Det är 
även svårt att ange för en byggherre hur de bör dimensionera sina magasin, vilket gör att kommunen inte 
brukar specificera vad de kräver av byggherren. Skulle en exploatering däremot göras utanför 
verksamhetsområde för VA gör det att kommunen kan neka en anslutning eller ställa krav på hur mycket 
dagvatten de vill ta emot. Ett annat undantag är om det finns ett exploateringsavtal, då det går att 
specificera lösningar som en byggherre måste åta sig att ordna. 
 
Erik menar dock att byggherrarna oftast följer dagvattenpolicyn och bygger LOD-anläggningar trots att 
de inte är tvingade enligt lag eller avtal. I Porslinskvarteren har han träffat de flesta av byggherrarna 
innan de lämnat in sina bygglov för samråd. Enligt Erik har kontakten med byggherrarna skilt sig åt 
väldigt mycket beroende på hur mån byggherrens projektledare varit om att ha kontakt. De som varit 
intresserade av att samråda innan och som haft många möten med kommunen har också varit villiga att 
anpassa sig till kommunens krav. I dessa kvarter har det då oftast ordnats dagvattenmagasin och i något 
fall även infiltration, eftersom byggherren varit villig att hitta en lösning. Byggherre G har däremot 
knappt haft någon kontakt med kommunen alls före bygglovet, och har enligt Erik varit svåra att 
överhuvudtaget få kontakt med på grund av att företaget haft flera omorganisationer och det då varit 
svårt att veta vem som för tillfälligt varit ansvarig för projekten i Porslinskvarteren. Byggherre G har 
gått ifrån förfarandet som kommunen efterfrågat, och har lämnat in färdiga bygglovshandlingar utan att 
ha samrått med kommunen om dessa först. I dessa fanns inga planer på några fördröjningsmagasin, och 
det skulle ha krävts stora förändringar i planerna för att få till det. I det läget valde Erik att inte försöka 
påverka byggherre G att ändra i planerna, utan lät dem få bygglovet utan dagvattenlösningar, trots att 
dessa hade kunnat få plats. 
 
Erik verkar inte bekymrad över att policyn och Miljöprogrammet inte följts helt. Han berättar att 
området har en gynnsam topografi med fall mot Farstaviken och utan instängda punkter där vatten 
riskerar att samlas. Målsättningen om att ett 100-årsregn ska vara dimensionerande för avrinningen är 
enligt honom svår att uppfylla, och till och med lite onödigt högt satt. Kommunens dagvattennät är 
dimensionerat för att kunna ta emot allt vatten från fastigheterna även utan fördröjningsmagasin vid ett 
2-årsregn. Anledningen till att ett 2-årsregn fick vara dimensionerande var att detta var 
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rekommendationen från branschorganisationen Svenskt vatten vid tidpunkten för projekteringen. Denna 
rekommendation är nu ändrad till att ett 5-årsregn bör vara dimensionerande. Han medger att kraftigare 
regn än ett 2-årsregn kan leda till att vatten samlas i garagen, som saknar utlopp och är beroende av 
pumpbilar för att tömmas. Han menar även att det blivit ett större fokus på dagvatten i branschen sedan 
Porslinskvarteren planerades, och för de nya områdena som utvecklas inom Gustavsbergsprojektet ska 
kommunen även titta på vad som händer vid större nederbördsmängder när de ska utforma 
dagvattenlösningarna.  
 
De nuvarande projektledarna för Gustavsbergsprojektet och Porslinskvarteren har medvetet försökt se 
till att träffa byggherrarna så tidigt som möjligt i processen, då det finns större möjligheter att påverka 
planerna. Christina berättar: 

Vissa byggare kommer till oss när dom har i princip färdiga bygglovshandlingar och det mesta är 
klart. Då är dom ju inte lika… om vi pratar förhandlingssituationen är den ju betydligt svårare då. 
Det är mycket svårare för dem att ändra i det läget än när de kommer tidigt och är öppna, där vi kan 
trycka på att ’försök verkligen få in det’. Är det i ett tidigt skede är det kanske lätt för dem att sätta 
in ett magasin någonstans, jämfört med när de redan har planerat upp den ytan. 

De berättar att de har som utgångspunkt, och förmedlar till byggherrarna, att checklistan ska följas och 
uppfyllas, men de är samtidigt medvetna om att många krav är högt ställda och kanske inte går för 
byggherrarna att uppfylla. Angående punkten om 100-årsregnet och att det är svårt för byggherrarna att 
uppnå säger Christina: 

Om man tittar på hela checklistan vi vill ju ha med den här [punkten]. Men tittar man på 
Porslinskvarteren så det är ju väldigt mycket bebyggelse på ganska liten yta, så det är väldigt svårt 
för byggherrarna att uppfylla allt. Så [checklistan] är väl mer för att få en översikt för oss, vi vet 
redan från början att de kanske inte kommer att kunna klara allt, för det kanske är orimligt, men... 
man ska inte kunna sätta nej på allting heller, utan de ska göra så gott de kan och vara anpassade till 
platsens förutsättningar. 

Hon fortsätter: 

Jag tycker i alla fall att vi är ganska rimliga. Säger de att ’vi har inte den här ytan’ och vi ser att de 
har gjort så gott de kan, ja... då köper vi det, vi ligger inte på mer. 

De nuvarande projektledarna menar även att det märks att vissa av byggherrarnas projektledare har varit 
mer pålästa och engagerade än andra, och att det har gjort det lättare att diskutera olika slags lösningar. 
Byggherrens profil spelar in här, då vissa är måna om att satsa på det som företaget vill kunna visa att de 
är bra på, vilket för några av dem är just miljö. Andra projektledare, menar de, har inte varit lika 
engagerade och villiga utan endast sett miljö- och vattenrelaterade lösningar som en kostnad.   
 
Gröna tak fanns inte med som en punkt i checklistan, och inte heller i Miljöprogrammet. Enligt Bengt var 
det ett val som gjordes tidigt, i ett annat konjunkturläge: 

Vi har diskuterat det där, om vi skulle ställa krav på gröna tak, men kom fram till att det blir väldigt 
mycket en kostnadsfråga då, för man bygger upp ett motstånd från tillverkarna när man går in 
initialt med det. Vi var i ett läge då där vi inte hade någon fart på bostadsbyggandet, så vi hade 
väldigt små möjligheter att göra det.  

Projektledarna på kommunen och bygglovshandläggaren har alltså inte haft någon punkt i checklistan 
eller Miljöprogrammet att utgå ifrån för att få byggherrarna att använda gröna tak men har försökt ändå. 
I de fall där de har lyckats har de fått använda en annan punkt om gröna innergårdar för att få 
byggherrarna att lägga gröna tak på gårdsbyggnader.  
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Träd och grönska 

”Det är precis omöjligt, då skulle vi bygga en skog!” – Helene, byggherre H 
 
I Miljöprogrammet finns följande riktlinjer med bäring på grönfrågor: 
 

Mål, riktlinjer och strategier: Träd och grönska 

Miljöprogrammet 

Biologisk mångfald: 

• Relationen mellan exploaterad yta och grön yta, grönytefaktor, ska analyseras i detaljplaner. Till 
varje lägenhet (ca 100 kvm BTA) bör  finnas cirka 5 kvm ga ̊rdsyta och cirka 20 kvm na ̈rnatur/park 

inom 400 meter. Ytorna ska innehålla platser för lek och rekreation. Kvaliteten är viktigare än 
kvantiteten. 

• För varje ny bostad som byggs i centrala Gustavsberg ska ett nytt träd planteras inom samhället. 

Både träd på ̊ allmän platsmark och kvartersmark får räknas in.  

(Värmdö kommun 2012 b, s 9) 

Ett grönare framtida Gustavsberg: 

• Utanför varje bostad finns grönska för hälsa, rekreation och vila. 

(Värmdö kommun 2012 b, s 8) 

 
I checklistan har riktlinjerna formulerats som följande punkter: 
 

Checklistan 

• Till varje lägenhet bör finnas ca 5 kvm grönyta 

• För varje ny bostad som byggs ska ett nytt träd planteras inom samhället (allmän mark och 
kvartersmark) 

• Gårdarna utförs gröna med både träd och buskar 

• På underbyggda gårdar säkerställs en tillräcklig jordmån 

 
 
Ingen av byggherrarna har lyckats plantera lika många träd inom sina kvarter som antalet bostäder de 
bygger. I ett av kvarteren planterades exempelvis 11 träd på 132 lägenheter. Samtliga kvarter uppfyller 
kraven på 5 kvm grönyta, men andelen grönska på gårdarna varierar. De flesta har planerat in 
gräsmattor, buskar och träd, men det är dock inte alltid planerna på grönska implementerats i den fysiska 
miljön. Bygglovshandläggaren kommenterar följande gällande en av de färdigställda innergårdarna: 

Det är en fin, ej grön innergård. Den är väldigt fin, det är faktiskt vackert med olika färger på husen 
och sånt, om man inte tittar ner då. Man ser inte så mycket grönt, det gör man faktiskt inte. Eller ja, 
de har gjort en fuskyta som de har satt ett träd på, jag vet inte hur mycket rötter det är på det men... 

Denna innergård hör till byggherre G, som inte samrådde innan sitt bygglov men ändå fick det godkänt 
efter vissa mindre justeringar. I checklistan har projektledaren Gustav fyllt i att innergården ska utföras 
grön, och han anser att de uppfyllt kommunens krav. 
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Även för dessa riktlinjer och mål har implementeringen varit svår på grund av platsbrist, men även på 
grund av att vissa av målen varit så pass högt satta att det helt enkelt inte gått. Att göra innergårdarna 
gröna har dock de flesta byggherrarna strävat efter ändå, då det även ger andra positiva effekter för dem.  

Högt satta mål 
Inledningsvis var kommunen hård på att kravet om att ett träd skulle planteras per bostad skulle 
uppfyllas, och ville enligt Helene inte ge slutbevis på bygglovet på ett av de första kvarteren i området 
förrän alla träd var planterade. Till slut fick kommunen dock inse att det helt enkelt inte gick, och Bengt, 
som skrev Miljöprogrammet, har nu inställningen att trädantalet snarare ska uppfyllas inom området 
som helhet: 

Vissa saker [i Miljöprogrammet] är mer rekommendationer, "bör", och en del är saker som vi nu ser 
att vi kanske inte kan uppfylla det för det ligger inte på en byggherre. Det är till exempel att ett träd 
ska planteras för varje bostad, det kan vi inte lägga på varje byggherre att göra utan det är ju 
samhället på nåt sätt. 

De har alltså nu inställningen att det är kommunens ansvar snarare än byggherrarnas att se till att det 
planteras tillräckligt många träd. Trädkravet står dock fortfarande kvar i checklistan. Nuvarande 
projektledarna förklarar: 

Denise: Det blev ju betydligt fler smålägenheter än vad man trodde ursprungligen när man började 
ta fram det här, och om man börjar se hur mycket lägenheter det blir och hur mycket ytor det finns 
för träd, ja.... Det gick inte ihop. 

Christina: Men det känns också som att det är bra att ha kvar den punkten ändå, för det gör ändå att 
byggherrarna tänker efter. "Okej, men vi kanske kan få in några träd till", när man ändå har en lista 
som man måste checka av, om du förstår vad jag menar.  

Nuvarande projektledarna hoppas alltså att högt satta mål ska göra att byggherrarna höjer sina 
ambitioner, även om de inte kan nå målet. Byggherrarnas projektledare hade dock inte uppfattat kraven 
på träd som något kommunen kunde mena allvar med. Gustav från byggherre G menar att kravet inte 
ledde till någon annorlunda utformning än de annars skulle ha haft: 

Gustav: En del av sakerna på checklistan uppfattar man väl som krav, och andra uppfattar man som 
riktlinjer mera. Man kan se utifrån hur de är formulerade också. Till exempel antal träd, som de ville 
att man skulle plantera inom fastigheten, det finns liksom inte plats på den fastigheten att klämma in 
särskilt många träd. Byggrätten, alltså husen, upptar en väldigt stor del av fastigheten. Att försöka 
klämma in 60 träd där, det går inte.  

Intervjuare: Men var det ändå någonting som ni försökte göra, klämma in så många som ni bara 
kunde, eller utformade ni det bara så som ni tyckte var en bra utformning, och så fick det bli som det 
blir? 

Gustav: Ja lite grann så, det senare alltså. Vi gör vad vi tycker är en schysst utformning. Och så får 
det räcka så. 

Gustav hade alltså uppfattat trädkravet som ouppnåeligt, och då inte heller försökt att planera in fler träd 
än de annars skulle ha gjort.  
 

Plushöjd och bjälklag 
Ett annat problem för att få in grönska är att de flesta innergårdar är på bjälklag ovanpå garage. Detta 
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gör det enligt Ingrid svårt att få in tillräckligt med grönska: 

Problemet med träd är att de behöver så mycket jordmån. Och har man ett garage, då är det ju 
jättesvårt att plantera träd på garagetaket. 

Att öka jordmånen på bjälklagen är inte heller ett alternativ för att kunna få in mer och större växtlighet. 
Plushöjden, som även den är reglerad i både Miljöprogrammet och detaljplanen, är 2 meter över 
Farstaviken för att undvika översvämningsproblem. Att då lägga till ytterligare höjd för att få en större 
jordmån skulle enligt bygglovhandläggaren innebära att den första våningen hamnar för högt upp över 
gatunivå, och att en våning eventuellt skulle behöva tas bort för att huset inte skulle bli högre än vad 
detaljplanen medger. Att lägga till ytterligare jordmån gör dessutom att konstruktionen blir dyrare för 
byggherren då bjälklaget måste klara en större tyngd. Dessutom är detaljplanen så pass tät att det enligt 
Ingrid finns begränsat med yta där det finns tillräckligt med solljus och utrymme för ett träd att klara sig.  

Positiva synergier 
Alla av byggherrarnas projektledare menar att de gärna gör sina innergårdar så gröna som de kan, då 
grönska ger ett trivsamt intryck för deras hyresgäster och köpare. Deras fokus är snarare att skapa 
sociala ytor än att skapa ytor som fördröjer vatten eller svalkar sin omgivning. Byggherre I, som har det 
interna systemet för ekosystemtjänstanalys, har dessutom en ytterligare motivation då grönska av olika 
slag kan behövas för att få en godkänd balans för ett projekt. Detta kan vara dels grönska som ger 
reglerande tjänster såsom vattenreglering och –rening eller gott mikroklimat, och försörjande tjänster 
såsom odling, utöver de kulturella tjänster såsom rekreation och estetik som de andra byggherrarna 
fokuserar på. 
 

Värme 
Följande mål, riktlinjer och strategier gällande värme och komfortkyla gäller för Porslinskvarteren: 
 

Mål, riktlinjer och strategier: Sol, skugga och värme 

Miljöprogrammet 

Energieffektivitet och lågenergihus i framtidens  Gustavsberg: 

• Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till mikroklimat. Solbelysning av lägenheter och fasader ska 
tas till vara. […] Byggnaders ska utformas så att kylning inte krävs med hänsyn till solinstrålning 
och innetemperatur. 

Värmdö kommun 2012 b, s 10) 

 
I checklistan motsvaras riktlinjerna av följande punkt: 
 

Checklistan 

• Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till mikroklimat 

 
Riktlinjen om att kylning inte ska krävas motsvaras inte av någon punkt i checklistan. Byggherrarna har 
ändå tagit hänsyn till att kylning ej ska behövas och redovisat detta under ovanstående punkt. Att de följt 
riktlinjen beror i huvudsak på att de alla velat kunna certifiera sina byggnader enligt Miljöbyggnad, som 
har hårda kriterier gällande energiförbrukning och solinstrålning. 
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Miljöbyggnad 
Alla de byggherrar som intervjuats använder sig av miljöcertifieringsverktyget Miljöbyggnad, och 
strävar efter att uppnå nivå Silver. Miljöbyggnad är ett system som väger ihop poäng inom flera 
indikatorer, såsom energianvändning, fuktsäkerhet och ventilationsstandard, och där en byggnad kan 
uppnå brons, silver eller guld. Flera av faktorerna syftar till att skapa termisk komfort för de som vistas i 
byggnaden, så att det varken blir för varmt eller för kallt. Solvärmelastfaktorn ska säkerställa att 
byggnaden inte blir för varm av solinstrålningen. Detta kräver noggrann balans gällande fönsterstorlekar 
för att dels få in tillräckligt med solljus för att klara solljusfaktorn, men inte för mycket, för att klara 
solvärmelastfaktorn. På frågan om hur mycket byggherrar tar hänsyn till frågor om värme och 
komfortkyla svarar en av projektledarna: 

Ingrid: Man tänker jättemycket på det. Men samtidigt så är man låst av den tomten man har fått, för 
oftast så står den i ett visst väderstreck och det går inte att vrida på husen. […] Men eftersom vi 
jobbar med miljöbyggnad så har vi då dagsljusfaktor och solvärmelastfaktor, och det är svårt, det är 
jättesvårt. […] 

Intervjuare: Är det här någonting som man har börjat tänka på nyligen eller har det funnits med i 
branschen länge? 

Ingrid: Både och, skulle jag säga. Men det är först nu när det blir ett tvingande i just Miljöbyggnad 
som man tittar extra på det. 

Att byggherrarna använt Miljöbyggnad har alltså möjligtvis gjort att de ansträngt sig än mer än de 
annars skulle. Certifiering med Miljöbyggnad silver är inte något som kommunen har krävt, utan är 
något som alla byggherrarna har åtagit sig självmant. Flera av dem menar att det är ett sätt att 
konkurrera genom att uppvisa ett miljöarbete, och är något som i princip krävs idag när alla konkurrenter 
certifierar sina hus. Att byggherrarna frivilligt följer Miljöbyggnad leder alltså till att kommunens 
riktlinjer gällande komfortkyla uppfylls, och gäller även flera andra riktlinjer i miljöprogrammet gällande 
energiförbrukning och en god inomhusmiljö. Byggherrarna menar även att de nog inte skulle varit lika 
noggranna med även dessa faktorer om de inte velat certifiera sina byggnader.  
 

Övergripande aspekter 
Många aspekter som har påverkat implementeringen av strategierna har återkommit gällande flera olika 
slags klimatanpassningsåtgärder. Dessa är bland annat att måluppfyllelse varit svår då det funnits andra 
krav som varit motstridiga, att det för kommunen varit svårt att ställa krav men ändå behålla en 
flexibilitet inför framtida förändringar, och att målens formuleringar och karaktär påverkat hur de 
implementerats. Även ekonomiska aspekter och marknadskrafter har påverkat förutsättningarna för 
implementeringen, både positivt och negativt. 

Många och motstridiga lagar, krav och riktlinjer 
Samtliga av byggherrarnas projektledare beskriver att det finns en prioriteringsordning när utemiljöer 
ska utformas, och att det finns ett antal aspekter som måste tillgodoses innan vatten och grönska kan 
planeras in. Den aspekten som väger tyngst, är svårast att tillgodose och därmed kommer först är 
tillgänglighet. I begreppet tillgänglighet ingår bland annat att se till att byggnader och miljöer kan 
utrymmas på säkert sätt, att det finns möjlighet att ställa upp brandstegar och att brandbilar kan parkera, 
att sopbilar kan komma åt att tömma kärl och sopkassuner, och att bilar måste kunna angöra inom ett 
visst antal meter från entréerna. För detta finns specifika mått som måste uppfyllas för att sopbilar ska 
kunna vända, tunga kärl får inte lyftas mer än ett visst antal meter, en brandbil upptar ett visst utrymme 
och marken ska vara plan där stegar ska ställas. Det finns även lagstiftning gällande arbetsmiljön för de 
som ska utföra drift och underhåll av fastigheten, så att de kommer åt med maskiner, kan arbeta 
ergonomiskt och inte ska behöva bära tungt. Grönska måste också förläggas så att de som underhåller 
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den kan göra det mellan kl. 7 och 16 utan att inkräkta på människors personliga sfär, och till exempel inte 
klippa en häck eller gräsmatta precis vid en familj som äter frukost på en uteplats. Lika viktigt som att 
planera för tillgänglighet är att planera för buller, så att lägenheter får en tyst sida. Detta gör att det inte 
alltid är möjligt att exempelvis förlägga sovrum till husets svalaste sida.  
 
Efter att dessa tillgänglighets-, arbetsmiljö- och bullerkrav har tillfredsställts ska landskapsarkitekten 
som ritar utemiljön se till att kommunens krav på sociala ytor för lek och utevistelse tillgodoses, att det 
finns tillräckligt många cykelparkeringsplatser per lägenhet, med mera. I samklang med dessa krav ska 
vattenmagasin, infiltrationsanläggningar, dagvattendammar och grönska planeras in. Helst ska miljöerna 
dessutom vara lätta att underhålla och inte använda allt för dyra material. 
 
Flera av projektledarna på byggherrarna menar att det inte alltid är möjligt att uppfylla allt detta, och att 
det som går före är kraven på tillgänglighet och buller. Kring detta finns stark lagstiftning, och det får 
självklart allvarliga konsekvenser om en byggnad inte kan utrymmas vid brand. För att få bygglov 
behöver dock detaljplanen och bilagorna till denna uppfyllas också, och projektledarna på byggherrarna 
skickar alltid alla dokument som ligger till grund för bygglovsbedömning till landskapsarkitekten. Går 
det inte att uppfylla samtliga parametrar får diskussionen om vilka prioriteringar som ska göras tas med 
kommunens tjänstemän för att säkerställa att bygglov ändå kommer att ges. 

Kvantifierbarhet och tolkningsbarhet 
Projektledarna på byggherrarna påpekade att vissa punkter uppfattades mer som önskemål än som krav 
på grund av språket. Punkter som innehåll ord som ”bör” och ”eftersträvas” uppfattades mer som mål 
eller visioner än som krav.  
 
Projektledarna på kommunen påpekade att de punkter i checklistan och andra kommunala policys där det 
funnits tydligt kvantifierade mål har varit lättare att få igenom. Exempelvis parkeringsnormen går inte 
att tolka på något annat sätt, likaså ett visst antal kvadratmeter gårdsyta och en plushöjd, medan 
dagvattenfrågor och grönfrågor kan lösas på flera sätt och är svåra att mäta. Christina och Denise menar 
att om de skulle uppdatera Miljöprogrammet i dagsläget så skulle de lägga stor vikt vid hur lätta 
punkterna är att följa upp, och göra språket mer specifikt och inte öppet för tolkning.  

Socialt samspel och välvilja 
Samtliga av byggherrarnas projektledare utom en påpekade att de varit väldigt nöjda med bemötandet 
från och samarbetet med kommunens tjänstemän. De har uppskattat att kommunen varit tillmötesgående 
och flexibla, vilket de menar har möjliggjort ett smidigt samarbete. Som Helene berättar: 

Jag tycker ändå att kommunen har velat ha en bra dialog. Det finns saker som vi har diskuterat och 
varit oense om men vi har kommit fram till nånting, och jag tycker ändå att vi har medlat och haft 
en bra dialog. Och det är ju väldigt bra. Börjar man bråka om saker så kommer man ju ingen vart.  

Som Helene nämner så har parterna varit måna om att behålla ett gott förhållande till varandra, och det 
har även hänt att byggherrarna gått kommunen till mötes gällande krav som egentligen varit mer 
långtgående än vad som formulerats i programmen och detaljplanen för att behålla ett gott samarbete.  

Marknaden som både möjliggörare och barriär 
Många av byggherrarnas projektledare återkommer till att priserna de kan sälja eller hyra ut sina 
bostäder för påverkar det ekonomiska utrymmet för miljölösningar. Likaså påverkar hur mycket pengar 
de måste lägga på vatten- och grönlösningar om projektets budget går ihop. Helene berättar: 

Intervjuare: Har det hänt att det har funnits projekt som ni har velat gå in i, och sen så har det 
funnits höga krav på, jag vet inte, gröna tak eller såna saker som gjort att den kalkylen inte 
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fungerar? 

Helene: Ja, absolut. 

Intervjuare: Det händer? 

Helene: Ja, absolut. Nu har ju marknadsvärdena stigit så mycket sista åren, men för några år sen då 
var det absolut så.  

Intervjuare: Det hände ofta? 

Helene: Ja men det hände. Att vi inte får ihop projekten riktigt. För som sagt, vi får ju inte beslut om 
att starta ett  projekt om det inte visar nån form av resultat. […] Utan ibland är det så, alla dessa 
krav som kommuner ställer, det kostar pengar. 

Intervjuare: Så kan man säga att den här konjunkturen kan göra att man kan genomföra bättre 
klimatlösningar, helt enkelt? 

Helene: Ja, rent krasst så går ju projekten bättre ihop just nu för att vi får väldigt bra intäkter, men 
skulle marknaden svika, så att det inte alls är samma efterfrågan, då får man ju inte ihop projekten. 
Och det är otroligt vad det slår om vi måste sänka priserna på lägenheterna, miljonerna går ganska 
fort neråt. […] Vi ger oss ju inte på något som vi inte ser att vi har ekonomi i. Vi är ändå aktieägda 
och vi måste visa resultat. För annars gör vi det inte. Så är det ju. Vi bygger ju inte av ideella skäl, 
utan det är ju faktiskt ett vinstdrivande företag. 

Konjunkturen på bostads- och byggmarknaden påverkar alltså direkt hur mycket ekonomiskt utrymme 
det finns i projekt att använda miljölösningar, och höga krav från en kommun i kombination med låg 
avkastning kan leda till att projekt blir olönsamma. Projektledarna som bygger hyreshus framhäver 
dessutom att de har ännu mindre marginaler att jobba med och försöker bygga så enkla hus som möjligt, 
utan dyra lösningar och material, för att få projektens ekonomi att gå ihop. Ingrid berättar att de ibland 
får prioritera:  

Självklart så vill ju vi att kommunen ska vara nöjd. Men inte till vilket pris som helst. Så det som är 
kostnadsdrivande, det måste vi berätta för dem att det här klarar vi inte av. 

När arbetet med Porslingskvarteren påbörjades var byggbranschen inne i en lågkonjunktur, och både 
kommunen och byggherrar antog att intresset var lågt för bostäder i Gustavsberg. I detta läget hade 
kommunen svårt att över huvud taget hitta intressenter för att bygga i Porslinskvarteren, och när 
Miljöprogrammet skulle tas fram ville de inte lägga sig på en allt för krävande nivå, enligt Bengt. I 
dagsläget byggs det mer än på många år, och branschen är inne i en högkonjunktur, vilket ställer 
kommunen i ett helt annat förhandlingsläge där de kan utlysa markanvisningstävlingar och byggherrar 
konkurrerar med sina förslag för att få bygga. Där kommunen tidigare fick sänka sina krav för att få 
intressenter kan de nu höja dem. Beroende på konjunkturen kan alltså marknaden antingen vara ett 
hinder för höga miljökrav, eller skapa ekonomiskt utrymme för dessa.  

Flexibilitet och tvingande krav 
Detaljplanen för Porslinskvarteren innehåller inte lika mycket detaljer som många andra detaljplaner som 
tas fram idag gör. Exempelvis så finns det möjlighet att i en detaljplan bestämma exakta placeringar av 
träd och buskar, vilka sorter som ska användas, och specificera ytmaterial, färgsättningar, tak- och 
markbeläggningar. Denna typ av detaljer har istället beskrivits i gestaltningsanvisningarna för 
Porslinskvarteren som knutits till detaljplan och avtal, och själva detaljplanen innehåller inte denna typ 
av exakta detaljer. Denise berättar om hur det kom sig att den utformades på detta sätt:  

Vi kan säga att en anledning till att den här planen ser ut som den gör, som du hade 
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uppmärksammat också, att den är relativt öppen och inte så styrd som vissa detaljplaner,  är att när 
man tog fram den så visste man inte vilka byggherrarna skulle bli. Man var osäkra på marknaden, 
var osäkra på intresset, och ville lämna det ganska öppet, och tänkte att vi styr det här senare 
istället.  

Alltså lämnades många frågor som ofta löses under detaljplaneläggningsprocessen till bygglovsskedet. 
Officiellt sett är det bygglovshandläggaren som är den enskilda tjänsteman som tar beslutet om bygglov, 
men i detta fall bildades alltså gestaltningsgruppen så att det inte endast skulle vara 
bygglovshandläggaren som yttrade sig om förslagen. Den aktuelle bygglovshandläggaren för 
Porslinskvarteren, Fredrik, berättar att hans kompetens är att titta på planenlighet, och att han inte har 
tillräcklig kompetens inom miljöfrågor för att kunna avgöra om Miljöprogrammet följs eller inte. 
Detsamma gäller gestaltningsfrågor, landskapsfrågor och kulturmiljöfrågor, som han lämnar åt andra i 
gestaltningsgruppen.  
 
Att planen har hållits öppen har gjort att det har funnits en större flexibilitet att justera kraven på 
respektive byggherre beroende på aktuell konjunktur, tillgängliga lösningar och vilken typ av bostäder 
som efterfrågas för tillfället. Dock har avsaknaden av detaljer gjort att det har varit svårare att neka 
någon bygglov, då de inte egentligen bryter mot detaljplanen. I kommande detaljplaner arbetar 
kommunen lite annorlunda, enligt Denise:  

När man nu vet hur marknaden ser ut, och att det finns intressenter, och man kanske redan har en 
dialog tidigt med byggherren, då kan man ju styra mer. I Strandvik till exempel, där har vi haft en 
lång dialog med byggherren, och då har vi ju varit mer överens och kunnat skriva in ganska mycket 
i planen, saker som man är överens om och haft med i avtalen, och bestämt det där. Och visst, det är 
ju mycket lättare att jobba med sen i genomförandet, när man har tagit det tidigare och det är 
fastlåst, att man måste göra så här. 

Som Denise påpekar är det svårt för kommunen att veta exakt hur en byggherre resonerar, och det är 
nästan förutsättning att rita detaljplanen i dialog med en specifik byggherre för att kunna göra den riktigt 
detaljerad. Om planen är riktigt detaljerad gör det att själva genomförandet går smidigare, då detaljerna 
är låsta juridiskt. För kommunen blir det annars en balansgång mellan att skriva in något i planen så att 
det blir tvingande men riskera att kravet blir ett problem senare om situationen förändras, eller att hålla 
planen öppen och då behöva vara mera aktiva själva för att se till att byggherrarna bygger så som 
kommunen vill. Speciellt det som ritas i planen är svårt att ändra, såsom placeringen och måtten på 
huskroppar, då alla sådana ändringar oavsett hur små de är måste tas som beslut om planavvikelser i en 
politisk nämnd.  
 
Byggherrarna å sin sida menar att de gärna vill ha så mycket flexibilitet som möjligt, då de vill ha en viss 
frihet för att kunna utforma sina hus på ett sätt som de tycker är bra. Många av dem använder 
typlägenheter eller moduler som de sedan kombinerar ihop till lämpliga huskroppar. Detta gör att deras 
byggnader får vissa mått, vilka inte alltid passar med detaljplanens mått. Även höjder och takvinklar vill 
de kunna bestämma själva, då de vill kunna förlägga fläktrum och andra nödvändiga kringutrymmen dit 
det blir som mest yteffektivt. Bygglovshandläggaren Fredrik däremot skulle vilja kunna reglera ännu 
mer, och även vissa av kommunens projektledare menar att man inte kan ge byggherrarna för mycket 
frihet, då de så fort som tillfälle ges gör byggnaderna större och tummar på det estetiska. När de tar fram 
planer i dagsläget får bygglovshandläggarna vara med och yttra sig, så att planen reglerar 
byggnationerna på ett sätt som går att genomdriva juridiskt vid lovgivning. Fredrik berättar varför:  

 Även om det är så simpelt när man skriver en detaljplan att det ska vara en så bred och så hög 
byggnad, så är ju byggherrarna mästare på att vrida och vända på den här detaljplanen och få 
byggnaden att bli lite större och lite högre. Planenligt. Och ja, manipulera byggnadshöjder, och det 
går ju att manipulera takvinklar och flytta om, det är ju en hel vetenskap och det kan de ju. Det är 
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lite roligt, det är ju deras jobb. Så då är vi [bygglovshandläggare] med då för att försöka att styra in 
den, hur detaljplanen ska tas fram, vad syftet är med den detaljplanen, med de byggnationerna, hur 
de har tänkt. Och försökt att styra så mycket det går.  

Kommunen vill alltså reglera allt mer, eftersom de upplever att byggherrarna utnyttjar kryphål i 
detaljplanen, medan byggherrarna å sin sida tycker att kommunen redan reglerar allt för mycket för att 
de ska kunna ta fram fungerande kvarter och byggnader. Balansen mellan flexibilitet och krav är alltså 
svår att nå, då kraven å ena sidan låses fast vilket kan ge framtida problem, men å andra sidan måste låsas 
fast för att helt säkerställa implementering. Balansen blir dessutom ännu svårare att nå då kommunen 
inte helt förstår byggherrarnas behov, medan byggherrarna inte alltid respekterar kommunens önskemål. 

Sammanfattning 
Det finns alltså en mängd faktorer som samverkar och påverkar implementeringen av kommunens 
riktlinjer. Av olika anledningar gjordes detaljplanen trång, med innergårdar på bjälklag och garage i 
källare. Detta gjorde att riktlinjerna gällande dagvatten och träd blev svåra att uppnå. Hur pass konkret 
och tvingande målen formulerats språkmässigt och vilken nivå de lagts på har även påverkat 
byggherrarnas inställning till att nå dem. Även kostnader, förväntade vinster, kunskaper och det sociala 
samspelet mellan byggherrar och kommun har spelat in. 
 
I kommande kapitel kommer jag att sammanfatta, sammanväga och analysera dessa faktorer med hjälp av 
mina teorier. 
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 Analys och diskussion 
 
Jag kommer att först analysera mitt resultat utifrån mitt teoretiska ramverk, enligt först barriärer för 
klimatanpassning och sedan implementeringsteori, båda enligt dels den optimistiska och dels den 
realistiska synen på governance för att visa hur olika svar dessa analyser genererar men hur de även 
kompletterar varandra. Därefter kommer jag att diskutera ytterligare aspekter av mitt material som inte 
fångats in av det teoretiska ramverket, för att därefter diskutera själva teorierna. Avslutningsvis kommer 
jag att ge förslag på vidare forskning. 
 

Barriärer för klimatanpassning 
Jag har identifierat ett stort antal barriärer för klimatanpassning i Porslinskvarteren, vilka alla i någon 
mån har påverkat implementeringen av kommunens mål och riktlinjer för bebyggelsen gällande 
klimatanpassning. Jag har sorterat dem enligt de kluster som introducerats av Biesbroek et al. (2011) i 
tabellen nedan. De flesta av aspekterna hör till den optimistiska förklaringsmodellen, medan de under 
rubrikerna ”Institutionell osäkerhet” och ”Motiv och villighet att agera” kan sägas höra till den 
realistiska. Det finns även ett antal aspekter som påverkat implementeringen  som jag inte kunde finna 
något passande kluster för. Jag kommer att diskutera dessa senare. 
 

Barriärer för klimatanpassning i Porslinskvarteren 

Motstridiga tidsskalor 

• Byggherrars ansvar för fastigheter som de bygger sträcker sig inte lika långt in i framtiden som 
kommunens ansvar för planområdet 

Substantiv osäkerhet 

• Osäker kunskap kring hur mycket nederbörd som förväntas i framtiden 

• Många klimatanpassningslösningar är svåra att mäta, kvantifiera och beräkna, såsom mängd grönska, 
lämplig storlek på yta för dagvattenlösningar, storlek på dagvattenmagasin 

Strategisk osäkerhet 

(Ej betydande) 

Institutionell osäkerhet 

• Byggherrar och kommun styrs av olika intressen, och har ansvar mot olika grupper, olika stora 
geografiska områden och i olika långa tidsperioder 

• Olika interna mål, verktyg och profiler hos byggherrarna 

• Drift- och underhållspersonal föredrar andra lösningar än strategiska tjänstemän 

Institutionell trängsel 

• P-norm, LOD, krav på fördröjning, krav på grönska och tillåten andel exploatering på fastigheterna är 
inte kompatibla i området 

• Krav på tillgänglighet, arbetsmiljö och buller måste tillgodoses före dagvatten och grönska 
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Institutionell tomhet 

• Svårt för kommunen att reglera storleken på byggherrars magasin 

• Svårt för kommun att reglera hur mycket vatten som släpps från en fastighet till dagvattennätet 

Fragmentering 

• Finns inga juridiska krav på samråd mellan byggherre och kommun innan bygglovgivning 

• Byggherrar har haft separata kontakter med VA och gestaltningsgruppen, då VA inte är med i gruppen 

• Kommunen har inte stämt av exakta dagvattenflöden med byggherrar för att justera egna system 

Brist på medvetenhet och kommunikation 

• Kommunala tjänstemän och byggherrars projektledare har otillräcklig och inaktuell kunskap om 
förväntade klimatförändringar, klimatanpassningsbehov och möjliga lösningar för dessa 

• Rekommendationen för dimensionering av dagvattennät från Svenskt vatten utgick inte från den senaste 
bedömningen av förväntade klimatförändringar 

Motiv och villighet att agera 

• Interna utbildningar, verktyg och mål påverkade byggherrarnas projektledare att ta mer hänsyn till 
miljö- och klimatfrågor i sina projekt 

• Större fokus på dagvatten i samhällbyggnadsbranschen idag – påverkat planeringen av kommande 
delområden av Gustavsbergsprojektet 

• Byggherrar vill kunna marknadsföra miljöinsatser 

• Har inte skett någon tidigare översvämning eller ovanligt kraftigt skyfall i Porslinskvarteren 

Resurser 

Kunskap: 
• Flera projektledare på byggherrarna och kommunala tjänstemän har låg kunskap om möjliga 

klimatanpassningslösningar 

• Projektledare på kommunen har svårt att veta vad de kan kräva av en byggherre 

• Otillräcklig kunskap om förväntade klimatförändringar har gett ovillighet att agera 

• Kommunen har inte gjort någon översvämningskartering pga felaktiga höjddata 

Erfarenhet: 
• Kommunens första stora detaljplan 

• Första gången kommunen medverkar i genomförandeskedet 

• Första området med kvartersstad i Gustavsberg – andra krav på dagvattenhantering än i glesare 
bebyggelse 

• Första gången kommunen markanvisar 

• Första gången kommunen arbetar med ett miljöprogram och uppföljning av detta 

• Många av byggherrarnas projektledare har ingen erfarenhet av öppna dagvattenlösningar 

Personresurser: 
• Har inte funnits någon med speciell kompetens eller ansvar för, och därmed avsatt tid för, 

klimatanpassningsfrågor på kommunen 

Fysiskt: 
• Trång detaljplan, liten plats för dagvattenlösningar och grönska 

• Hinder i marken; befintligt garage, berggrund 

• Markföroreningar har försvårat för LOD och fördyrat dagvattenlösningar 
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• Mycket vatten i marken har försvårat och fördyrat dagvattenlösningar 

• Naturligt fall och närhet till havet har lett till antaganden om att området inte kan drabbas av 
översvämningar vid skyfall 

Ekonomiskt: 
• Lågkonjunktur vid projektets start ledde till låga miljökrav för att inte avskräcka byggherrar 

• Byggherrar vill bebygga så stor del av fastigheten som möjligt, har litet ekonomiskt intresse av öppna 
ytor 

• Skötselintensiva lösningar såsom gröna tak och grus ger höga driftskostnader.  

• Markförhållandena gjorde dagvattenlösningarna dyra 

• Klimatanpassningslösningar används i den mån vinstmarginalen för ett projekt tillåter och är således 
konjunkturberoende. Om kommunen eftersträvar billigare bostäder leder det till mindre ekonomiskt 
utrymme för klimatanpassningslösningar 

 

Optimistisk förklaringsmodell 
Enligt den optimistiska synen på governance kommer sig barriärer för klimatanpassning av otillräckliga 
tekniska, sociala och organisatoriska lösningar, och att fel samling åtgärder valts för kontexten på grund 
av otillräcklig och osäker kunskap (Biesbroek et al. 2014). I Porslinskvarteren blir förklaringen enligt 
denna governancesyn att såväl kommunens tjänstemän som byggherrarnas projektledare haft otillräcklig 
kunskap om de förväntade klimatförändringarna och dess effekter, om de tillgängliga lösningarna och om 
områdets förutsättningar. Detta har gjort att de krav som ställts i miljöprogrammet varit svåra att nå då 
de varit för högt satta utifrån vad som varit möjlig med områdets förutsättningar, med en trång 
detaljplan, förorenad mark, underjordiska garage och grunt liggande berggrund. Dessutom har 
otillräcklig kunskap hos byggherrarnas projektledare om hur exempelvis dagvattenmagasin kan ordnas 
även med förorenad mark och i trånga kvarter gjort att målen inte nåtts. De tillgängliga tekniska 
lösningarna gällande dagvatten var dyra, platskrävande och krävde kunskap och tidigare erfarenhet. 
Organisatoriska faktorer är exempelvis att kommunen och byggherrar inte alltid samrått innan 
byggherrarna färdigställt sina planer för kvarteren, och att varken kommunen eller byggherrarna haft 
med någon person med speciell klimatanpassningskompetens som medverkat vid utformandet av 
detaljplan, miljöprogram eller bygglovhandlingar. Den person på kommunen som ansvarat för VA och 
dagvatten har heller inte deltagit i gestaltningsgruppens möten, utan haft haft separata samtal med dels 
andra tjänstemän på kommunen såsom bygglovhandläggaren och dels med byggherrarnas projektledare. 
Dessutom är regelverket som byggherrarna behöver följa motsägelsefullt och med många målkonflikter. 
Det är inte möjligt att på samma gång följa parkeringsnormen, dagvattenpolicyn, miljöprogrammet, 
gestaltningsansvisningarna och detaljplanen, samt alla krav på säkerhet och arbetsmiljö som ställs på en 
fastighet. 
 
Enligt denna förklaringsmodell beror alltså implementeringsfelen på i huvudsak bristande kunskaper och 
organisatoriska faktorer.  

Realistisk förklaringsmodell 
Enligt en realistisk syn på governance på beror barriärer för klimatanpassning på att de inblandade 
aktörerna har olika värderingar, ideologier och intressen, och olika perspektiv på problem och lösningar 
(Biesbroek et al. 2014). Aktörer kan i detta fall tolkas som dels de två olika organisationerna som jag 
undersökt, och dels som de olika personer som i egenskap av sina yrkesroller drivit olika frågor.  
 
På organisationsnivå kan svårigheterna med att implementera miljöprogrammet härledas till att 
kommunen och byggherrarna styrs av olika intressen och ideologier. Byggherrarna styrs av ett 
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vinstintresse och har krav på att deras projekt ska ha vissa vinstmarginaler. Deras ansvar är gentemot 
företagets aktieägare, och gentemot kunderna som de säljer eller hyr ut sina lägenheter till. Kommunen 
däremot ansvarar mot sina invånare, och har ansvar att sörja för deras säkerhet och välbefinnande, och att 
tillgodose deras behov av, bostäder, grönytor, dricksvatten, infrastruktur och mycket mer. Kommunens 
ansvar sträcker sig långt in i framtiden, medan byggherrens ansvar mot den som köper en lägenhet av 
dem eller bor hos dem är långt kortare än de decennier eller till och med sekler fram i tiden som en 
kommun planerar för.  
 
För vinstdrivande byggherrar blir klimatanpassningslösningar en kostnad som kan göra att deras projekt 
inte lönar sig, eller som gör att andra kostnadsdrivande åtgärder får rationaliseras bort till förmån för 
klimatanpassningslösningarna. Exempelvis kan de behöva välja enklare fasadmaterial eller 
inredningsmaterial, vilket kan göra deras fastighet mindre attraktiv för kunder. Lösningar som är 
kostnadsdrivande är exempelvis fördröjningsmagasin för dagvatten, och denna punkt i checklistan har 
inga av byggherrarna uppfyllt helt och hållet. Andra lösningar ger däremot vinster även för 
byggherrarna, och då har kommunen och byggherrarna ett gemensamt intresse av att implementera 
dessa. Detta gäller exempelvis att se till att byggnaderna hålls svala även utan komfortkyla, vilket är en 
åtgärd som sparar pengar både gällande investeringar och driftskostnader för byggherrarna. Att lägga 
gröna tak på mindre byggnader som syns från lägenheterna och att göra innergårdarna gröna med träd, 
gräs och buskar är lösningar som bidrar till att byggherrarnas produkter blir attraktiva för deras kunder; 
de som ska köpa eller hyra deras lägenheter. Punkten om gröna innergårdar på checklistan har blivit 
uppylld av samtliga byggherrar i åtminstone planeringsstadiet. 
 
Intervjuerna visade dock på en mer komplex bild av organisationerna. Kommunen är inte en enhetlig 
aktör utan rymmer flera olika yrkesgrupper och människor som enligt sina respektiva roller, kunskaper 
och personliga intressen driver olika frågor, och har olika perspektiv. Bygglovhandläggaren tittar 
exempelvis på planenlighet men inte på miljöfrågor, VA-strategen på dimensioneringen av VA, och 
projektledarna för planområdet ska försöka samordna alla möjliga intressen gentemot byggherrarna men 
lägger stor vikt vid arkitektoniska frågor. Just miljö- och klimatfrågor är det ingen som har särskilt 
ansvar för dock. Även byggherrarnas projektledare har olika bakgrunder, kunskaper och intressen som de 
lägger vikt vid. Vissa är mer intresserade av det arkitektoniska, andra lägger stor vikt vid miljöaspekter, 
medan en del bara vill se till att få ihop sitt projekt inom en snäv budget. Dessutom hade vissa byggherrar 
interna system med checklistor för miljöaspekter och verktyg för ekosystemtjänstanalys som gjorde att 
projektledarna även ifrån sitt företags håll uppmuntrades använda vissa lösningar som fanns med i 
miljöprogrammet. De projektledare som uttryckte intresse för, och visade på kunskaper inom miljöfrågor, 
samt arbetade för företag med interna system för miljöaspekter, uppfyllde miljöprogrammets mål och 
riktlinjer gällande dagvatten och grönfrågor i större mån än de projektledare som visade på mindre 
intresse för detta och som arbetade för företag utan interna system. De respektive organisationernas 
övergripande intressen tycks alltså inte helt och hållet vara avgörande för vilka riktlinjer och mål i en 
policy som implementeras, utan beror även på yrkespersonernas egna intressen och hur organisationen 
uppmuntrar och förstärker dessa. 
 

Implementering av miljöprogrammet 

Optimistisk förklaringsmodell 
Enligt en optimistisk förklaringsmodell beror implementeringsfel på otydligt formulerade mål som leder 
till att aktörerna tolkar dessa till sin fördel, på brist på samordning och kommunikation, samt på att 
organet som ska implementera policyn har begränsad kontroll över de aktörer som ska implementera 
strategierna (Barrett 2004). Alla dessa förklaringar kan sägas stämma för implementeringen av 
kommunala riktlinjer i Porslinskvarteren.  
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Flera av de målen som visat sig vara svåra att nå var otydligt formulerade. Många var inte möjliga att 
kvantifiera eller svara ja eller nej på, eller möjliga att mäta. Det blev till stora delar en tolkningsfråga, och 
därmed upp till kommunens tjänstemän att aktivt driva igenom. Detta gäller exempelvis att 
innergårdarna ska utföras gröna, och formuleringen om översvämningar, där det blev en tolkningsfråga 
vad som var godtagbart då ingen av byggherrarna kunde nå det högt satta målet. 
 
I de fall där kommunen och byggherrarna hade ett väl fungerande och tidigt samarbete, då de träffades 
tidigt i exploateringsprocessen och därmed kommunicerade kring klimatanpassningsåtgärderna och 
samordnade sina intressen, så  implementerades fler av kommunens riktlinjer. Den byggherre som 
däremot inte samrådde alls innan projektledaren skickade in bygglovshandlingarna, och som flera av 
kommunens tjänstemän uttryckte att de haft ett mindre gott samarbete med, hade exempelvis inte följt 
riktlinjerna för dagvatten eller grönska.  
 
På ett sätt har kommunen också haft begränsad kontroll över implementeringen av sina strategier, då de 
har begränsad kontroll över byggherrarna. Kontrollen över byggherrarna kan nästan enbart utövas via 
bygglov, och då är det helt avgörande vad som står i detaljplanen och dess bilagor. 
Bygglovshandläggaren måste kunna använda dessa dokument som stöd för att neka eller ge bygglov. 
Intressant nog har inte bygglovshandläggaren och delprojektledaren för VA uppfattat bilagorna till 
detaljplanen som bindande, som något som de skulle kunnat använda som stöd för att neka ett bygglov 
eller driva igenom en strategi. Därmed har de inte använt dem som stöd, utan i huvudsak tittat på 
enlighet med detaljplanen, som inte innehåller några direkta formuleringar gällande dagvatten och 
grönska. I detta fall skulle kommunen alltså ha kunnat utöva mer kontroll över byggherrarna, men de 
trodde inte att de kunde det, och har därmed inte gjort det.  

Realistisk förklaringsmodell 
Enligt den realistiska synen på governance beror implementeringsfel på skillnader mellan aktörernas 
värderingar, intressen och perspektiv, och att aktören som ville genomdriva policyn haft otillräcklig makt 
i förhandlingsläget (Barrett 2004).  
 
En byggherre är ett vinstdrivande företag med ansvar mot sina ägare, medan en kommun är en offentlig 
aktör med ansvar mot sina invånare. Inom de båda organisationerna finns dock personer med olika 
bakgrunder, kunskaper, interessen och med olika ansvar inom sina yrkesroller. Byggherrarnas 
projektledare behöver se till att deras projekt går med vinst, vilket projektledarna återkom till under 
intervjuerna. Kommunens projektledare, VA-strategen och även bygglovhandläggaren behöver däremot 
ansvara för att detaljplaneområdet i stort blir fungerande, och även ta konsekvenser för kommunen som 
helhet i åtanke. Byggherrarna var exempelvis intresserade av dagvattenfrågor i den mån det påverkade 
deras byggnader då de inte ville få fuktskador, och implementerade mer omfattande lösningar endast av 
omtanke för kommunen och deras samarbete med kommunen, eller helt enkelt för att de var tvungna för 
att få bygglov. En byggherre har inte ett egenintresse i att bygga magasin som förhindrar 
översvämningar på någon annans fastighet eller på allmänna platser, och kommer därmed inte att bygga 
dem självmant om de kan undvika det, vilket en del av byggherrarna även uttryckte. Därför behövde 
lösningar som byggherren själv inte såg någon vinst med aktivt genomdrivas av kommunen.  
 
Maktperspektivet och den förhandlade ordningen hänger i detta fall tätt samman med den ekonomiska 
konjunkturen. Hur hårda krav kommunen vågat ställa har berott på det ekonomiska läget, och hur gärna 
en byggherre vill bygga beror även det på konjunkturläget. I Gustavsbergsprojektets början var det 
lågkonjunktur och byggtakten i hela länet var låg. Att bygga bostäder var en ekonomisk risk, och det var 
svårt för kommunen att hitta intressenter. I det läget hade byggherrarna övertaget, och det var 
kommunen som fick anpassa sig efter dem för att överhuvudtaget få något byggt. Att då genomdriva 
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hårda krav skulle göra att projekten kanske inte gick ihop och byggherren kunde dra sig ur. Kommunen 
valde då att inte ställa allt för höga krav. Sedan vände det ekonomiska läget snabbt, och efter att de första 
kvarteren färdigställts visade sig intresset vara stort för att bo i Porslinskvarteren. Att bygga där var nu 
en stor möjlighet till vinster istället för en ekonomisk risk, och helt plötsligt hade kommunen möjlighet 
att utlysa tävlingar och välja mellan flera intressenter. Kommunen hade nu fått maktövertaget, och kunde 
genomdriva sina strategier.  
 
Kommunens möjlighet att ta sina invånares intressen i åtanke tycks alltså vara beroende av sitt 
förhandlingsläge, men kommunen behöver även tillgodose intressen som är varandra motstridiga. 
Kommunen behöver tillgodose behovet av bostäder, och under lågkonjunkturen kunde de inte göra detta 
samtidigt som de värnade om den framtida miljön. Kommunens invånares kortsiktiga intresse av bostäder 
stod då i konflikt med framtida risker för översvämning. När konjunkturen vände blev det möjligt att 
tillgodose båda dessa intressen. Konjunkturen och därmed förhandlingsläget kan alltså göra att 
kommunen behöver välja vilka intressen de prioriterar, och i detta fall var det inte miljöaspekterna som 
vägde tyngst.  
 

Stigberoende, normer och sociala aspekter 
Vissa aspekter som visat sig vara av vikt för implementeringsprocessen i Porslinskvarteren finns inte med 
i någon av förklaringsmodellerna i mitt teoretiska ramverk. Dessa aspekter rör stigberoende, kulturella 
normer och ideal gällande stadens utformning, hur policy förmedlas och önskan om goda sociala 
yrkesmässiga relationer. 
 
Kulturella normer och ideal som påverkar hur vi utformar den fysiska miljön är svåra att sortera in i 
något av de sju klustren av barriärer, och täcks heller inte av implementeringsteori. Att detaljplanen 
utformades som en tät kvartersstad med garage i källare påverkade möjligheten att implementera många 
av klimatanpassningsåtgärderna då det saknades plats för dem, och den täta stadsstrukturen blev en 
fysisk barriär. Detta var dock ett val som kommunen gjorde när detaljplanen ritades, och denna barriär 
skapades medvetet, till skillnad från exempelvis markföroreningarna som inte är är ett resultat av samma 
beslutsprocess. Barriärkonceptet skiljer heller inte mellan fysiska barriärer som skapats av kulturella 
praktiker, såsom garage, och fysiska barriärer som uppstått utan mänsklig påverkan, såsom en grunt 
liggande berggrund. Dessa kulturellt skapade barriärer kan däremot beskrivas med hjälp av det 
väletablerade konceptet stigberoende (eng: path dependency). Bilnormen i samhället gjorde dels att det 
fanns befintliga strukturer i området som bebyggelsen fick anpassas till, i form av det befintliga 
underjordiska garaget, och dels att det ställdes krav på att det för varje kvarter skulle anordnas ett visst 
antal parkeringsplatser. I kombination med en önskan om att skapa en tät kvartersstad utan 
bilparkeringar på markplan ledde bilnormen i Porslinskvarteren till att garage behövde planeras in i 
källarplanen vilket gjorde att innergårdarna fick läggas på bjälklag. Detta ledde till svårigheterna med att 
få plats med fördröjningsmagasin och grönska, och gjorde även lokal infiltrering av dagvatten i princip 
omöjligt inom kvarteren. Stigberoendet som bilismen orsakat har alltså påverkat möjligheten att 
implementera klimatanpassningslösningar, i kombination med det nuvarande stadsbyggnadsidealet om 
den täta kvartersstaden. 
 
Även kommunala plandokument skapar ett stigberoende så fort de blivit antagna, då de speglar den 
kontext som de blivit skapade i, med rådande kunskapsläge, ekonomiskt läge, tillgängliga tekniska 
lösningar och rådande normer kring vad som är en attraktiv stadsmiljö. Plandokumenten låser fast 
detaljer om hur den fysiska miljön ska utformas, och är sedan väldigt omständiga att ändra. Detta kan bli 
ett problem vid långa genomförandetider. Intervjupersonerna påtalade dilemmat mellan att antingen låsa 
fast detaljer i planen så att de blir tvingande för en byggherre men riskera att detta kan ge problem i 
framtiden, eller att lämna planen mer öppen men då behöva lägga större resurser på att samverka med 
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byggherren under genomförandefasen för att se till att planområdet blir så som kommunen vill ha den. Ju 
mer öppen en detaljplan är, ju mer maktutövning krävs av kommunens tjänstemän inför 
bygglovsgivning.  
 
Det finns även faktorer som handlar om kommunikation och sociala relationer som tycks ha påverkat 
implementeringsprocessen. En av dessa rör hur policy förmedlas. De av byggherrarnas projektledare som 
var bland de första att påbörja arbetet med kvarter i Porslinskvarteren uttryckte att de uppfattade många 
av kraven som vaga och mer som en utgångspunkt än som något som prompt behövde uppfyllas. De 
byggherrar som kommit in senare i processen upplevde däremot att det var självklart att checklistan 
skulle följas. Hur kommunens tjänstemän kommunicerat kring checklistan kan alltså ha haft betydelse för 
hur byggherrarna uppfattat den. När miljöprogrammet och checklistan var ny och kommunen precis tagit 
fram förfarandet för hur processen skulle gå till kan även kommunens tjänstemän själva ha upplevt 
dokumenten och processen som något som fortfarande var under utveckling och därmed 
förhandlingsbart. När konceptet och tillvägagångssättet prövats ett antal gånger och justerats utifrån 
svårigheter som uppstått var de inte längre föremål för diskussion och ändring. När kommunens 
tjänstemän själva tänkt på checklistan som något som inte längre var justerbart eller förhandlingsbart 
förmedlades detta även till byggherrarna.  
 
En annan social aspekt rör att de inblandade personerna i ett projekt helt enkelt tycks vilja ha en god 
stämning på jobbet. Många av projektledarna och tjänstemännen på både kommun och byggherrar 
poängterade under intervjuerna vilket bra samarbete de haft, och att det varit viktigt för projektets 
framgång. De har uppskattat att den andra parten har varit lösningsorienterad och tillmötesgående, och 
de som har pratat om varandra som trevliga personer har även beskrivit sitt samarbete som gott. Som en 
av projektledarna uttryckte det; ”börjar man bråka om saker kommer man ju ingen vart”. Både 
byggherrarnas projektledare och kommunens tjänstemän sade under intervjuerna att de vid vissa 
tillfällen valt att gå den andra parten till mötes för att undvika att påverka arbetsrelationen negativt.  
 

Diskussion av det teoretiska ramverket 
Barriärer för klimatanpassning, som ska vara en teori som förklarar just implementeringsfel gällande 
strategier och planer för klimatanpassning, tycks enligt mig vara en teori som i sig är otillräcklig för att 
faktiskt förklara detta. Att använda denna teori resulterar i en lång lista på faktorer, och konceptet i sig 
ger ingen hjälp att systematisera dessa på ett sätt som visar hur de relaterar till varandra och hur en 
barriär påverkat en annan, som i sin tur lett till en tredje. Alla aspekter som radas upp tycks vara 
likvärdiga, och det finns inget sätt att konceptualisera den mån i vilken de påverkat själva 
imeplementeringsprocessen. Avsaknad av kompetens tycks påverka processen på samma sätt som 
konjukturläget, närvaron av fysiska hinder och tillgängliga tekniska lösningar. Det finns ingen 
särskillnad mellan barriärer som är sociala, organisatoriska, kognitiva eller fysiska. 
 
Barriärkonceptet saknar dessutom en konceptualisering av beslutsfattande. En barriär tycks helt enkelt 
leda direkt till ett implementeringsfel, utan att först ha spelat in i en beslutsprocess som en av många 
faktorer som vägs mot varandra, och där ett antal olika utfall skulle kunna vara möjliga. Barriärer kan 
användas för att beskriva en kontext, och kan vara användbara för att förstå de olika faktorer som 
påverkar beslutsfattandet, men de är i sig inte tillräckliga för att beskriva beslutsprocessers utfall. 
Konceptet saknar maktperspektiv då fokus ligger på kontexten snarare än aktörerna.  
 
Implementeringsteori däremot fokuserar på just makt och förhandlad ordning, och på själva 
beslutsprocessen. Dock läggs inte lika stor vikt vid kontexten, som trots min kritik ovan ändå inte är utan 
betydelse. I Porslinskvarteren var det exempelvis av vikt att markföroreningarna i området gjorde att 
dagvattenlösningarna blev komplicerade, dyra eller helt opassande på grund av risk att förorena 
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grundvattnet, och att detaljplanen gjorde att området blev trångt med små ytor tillgängliga för denna 
slags lösningar. Ett maktöverläge skulle inte ändra dessa faktorer, och trots att kommunen nu kan sägas 
vara i ett maktöverläge lyckas de ändå inte se till att byggherrarna bygger stora fördröjningsmagasin. 
 
För att förklara implementeringsfel gällande klimatanpassning tycks dessa två teoretiska koncept 
komplettera varandra. Det enda lägger fokus på kontexten, och det andra på processen. Båda har varit av 
vikt i detta fall. Dock har ingen av dem kunnat förklara den påverkan som faktorerna som jag diskuterat i 
stycket ovan har haft på resultaten. Det största hindret som byggherrarnas projektledare påtalat var just 
den täta detaljplanen och bristen på plats, och det tycks som att kommunen lyckats konstruera en 
detaljplan och ett miljöprogram som tillsammans inte går att följa samtidigt. Den täta kvartersstaden 
tycks vara svår att klimatanpassa och kräver noggrann planering av få öppna ytor som finns, speciellt om 
den samtidigt ska kunna tillgodose dagens efterfrågan på bilparkering. Genom att kommunen tidigt 
gjorde dessa val gällande stadsmiljön har de redan innan byggherrarna kom in i bilden gjort en 
prioritering. 
 
De två synerna på governance har även de gett två olika svar som kompletterar varandra. Den 
optimistiska synen fokuserar på faktorer som gör implementeringen svårare eller lättare, men till syvende 
och sist tycks utfallet påverkas av de inblandade aktörernas intressen och drivkrafter. Svenska 
myndigheter har hittills främst efterfrågat åtgärder som tycks utgå från en positivistisk analys av 
barriärer och möjliggörare, såsom i exempelvis SMHI:s underlag till Kontrollstation 2015 (Andersson et 
al. 2015). I SMHI:s underlag efterfrågas mer kunskapsunderlag för kommunerna, medvetandehöjning hos 
politiker, och fler råd och riktlinjer. Kunskap har i min studie visat sig vara viktig, men så länge som 
organisationernas drivkrafter är olika kan inte kunskap garantera att de byggda miljöerna blir 
klimatanpassade, då dessa åtgärder villkoras av ekonomiskt utrymme i dagsläget. Enligt en realistisk 
analys måste vi antingen acceptera att implementering inte är möjlig då aktörernas intressen är olika, 
eller hantera detta genom exempelvis bindande regelverk.  

 
Avslutande reflektion 
De teorier och metoder som jag har valt har hjälpt mig att besvara mina frågeställningar på ett delvis 
tillfredställande sätt, men som jag konstaterar i diskussionen ovan var det teoretiska ramverket delvis 
bristfälligt. Om jag skulle göra om denna studie igen, eller utföra en liknande studie, skulle jag i så fall 
välja ett annat ramverk med en tydligare konceptualisering av governance, med mer fokus på interaktion, 
agens, struktur och makt. I denna studie upptäckte jag att just interaktion och maktförhållanden hade en 
avgörande betydelse för policyprocessen, och ett ramverk med tydligare konceptualisering gällande detta 
skulle ha kunnat utgöra ett bättre verktyg för att analysera och synliggöra hur dessa faktorer påverkar 
policyprocesser. Gällande mitt val av metoder anser jag att de hjälpte mig att besvara mina 
frågeställningar på ett tillfredställande sätt. Det finns dock vissa saker som jag i efterhand önskar att jag 
hade gjort annorlunda gällande mina intervjuer. Det finns ett antal personer och yrkesgrupper som jag 
önskar att jag hade förstått betydelsen av tidigare under intervjufasen och hunnit ordna intervjuer med. 
Dessa är landskapsarkitekterna och arkitekterna, både de som arbetar för byggherrarna och för 
kommunen, som tagit fram fram utformningen av innergårdar och kvarter. Jag skulle ha velat veta mer 
om hur till exempel byggherrarnas landskapsarkitekter förhåller sig till kommunens dokument, vilka 
direktiv de får från byggherrarna, och vilka andra aspekter som de förhåller sig till när de tar fram en 
design. När det gäller intervjuer som hantverk har jag, efter att ha efterbehandlat och analyserat mitt 
intervjumaterial, reflekterat över att jag själv som intervjuare hade kunnat få fram andra aspekter i  
materialet om jag hade ställt mina frågor annorlunda. Om jag hade ställt mer öppna frågor, och till 
exempel bett intervjupersonerna att med egna ord beskriva planområdet och berätta om vilka aspekter de 
fokuserat på i planarbetet, hade detta kunna ge en bild av vilken vikt personerna lade vid 
klimatanpassning jämfört med andra aspekter. Under intervjuerna fick jag en känsla av att detta inte var 
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en aspekt som var så högt prioriterad, och att arkitektoniska frågor tog mycket av tiden och 
förhandlingsutrymmet i diskussionerna mellan kommun och byggherrar, men ingen av 
intervjupersonerna sade detta uttryckligen vilket gjorde det svårt att påpeka.  Det hade även varit 
intressant att ha en längre diskussion om intervjupersonernas egna utbildningsbakgrunder och deras 
kunskaper om klimatanpassning och det förväntade klimatet.  
 

Förslag på vidare forskning 
Denna studie har bara kunnat skrapa på ytan när det gäller alla de faktorer som tycks påverka 
implementeringen av klimatanpassningsåtgärder, och hur byggherrar och kommuner samarbetar, 
förhandlar och kommunicerar. Byggherrar är som sagt en aktör vars roll för klimatanpassning är väldigt 
outforskad, och ytterliggare studier skulle exempelvis kunna undersöka det nuvarande kunskapsläget 
gällande klimatanpassning hos projektledare på byggherrar, men även hos andra yrkesgrupper och 
aktörer som är delaktiga i samhällsbyggnadsprocessen, såsom arkitekter, landskapsarkitekter, 
huskonstruktörer, ingenjörer inom VA, dagvatten, mark, installationsteknik, med flera. Vilka kunskaper 
om klimatanpassning har personer inom dessa olika yrkesgrupper, vilka aspekter har de mer eller mindre 
kunskaper om, och påverkar detta hur de utformar och bygger sina projekt? Även byggherrars interna 
mål och verktyg för miljöaspekter såsom ekosystemtjänster tycks ha betydelse för utformningen av 
byggnadsprojekt. I vilken mån påverkar dessa vilka klimatanpassningslösningar som implementeras? 
 
Även implementeringen av kommunala policydokument skulle kunna utforskas ytterligare och ur fler 
aspekter. En större studie skulle kunna jämföra om olika typer av policydokument tycks reglera 
implementeringen av klimatanpassningsåtgärder i olika hög grad och på olika sätt. I vilken mån påverkar 
dokumentets titel, såsom ”-strategi”, ”-plan” och ”-policy”, och formuleringen av mål och riktlinjer, hur 
policyn kommuniceras och hur viktigt dokumentet uppfattas av olika parter? Studier av dessa frågor 
skulle kunna bidra ytterligare till förståelsen av vad som påverkar utformningen av stadsmiljöer, och hur 
klimatanpassning går till i praktiken.   
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Bilaga 1 - Intervjuguider 
 

Exempel på intervjuguide, kommun 

Kom ihåg: 
Barriärer 
Implementering 
 
Huvudfråga: 

• Hur har kommunen säkerställt att klimatanpassningsaspekter iakttagits i planeringsprocessens 
olika steg? Vilka medel och verktyg har de använt? 

 

Inledning: 
• Berätta om din roll i projektet, och hur länge du har arbetat i detta.  

• Rent generellt, berätta om Gustavsbergsprojektet och Porslinskvarteren. Var är ni i processen nu, 
hur ser organisationen ut som ni arbetar i?  

• Finns det några speciella frågor som ni har fokuserat på? 
 

Organisatoriskt 
• Rent generellt, hur jobbar ni med klimatanpassning i Värmdö kommun?  

• Hur ser ansvarsfördelningen ut, finns det någon som är speciellt ansvarig?   

• Har det funnit någon drivande tjänsteman eller politiker i kommunen?  

• Jobbar ni med checklistor eller liknande, t ex för bygglov? 

• Har ni jobbat på ett annat sätt än ni är vana vid med Porslinskvarteren? 
 
Porslinskvarteren: 
• Hur har kontakten med byggherrarna sett ut? Har kontakten varit annorlunda med olika 

byggherrar? 

• Har vissa frågor varit svårare än andra för er att få igenom? Har det funnits olika stor 
samarbetsvilja gällande olika lösningar? 

• Har ni haft hjälp av checklistan/miljöprogrammet för att få igenom sådant ni annars skulle haft 
svårt för? 

• Hur har ni hanterat avsteg från checklistan? Tex fördröjning av dagvatten har inte kunnat 
uppfyllas i alla kvarter. 

• Berätta om hur ni har jobbat i gestaltningsgruppen. 

• Kommer ni att göra något annorlunda till nästa detaljplan? Ska ni skriva in mer saker i 
planbestämmelserna för att göra det lättare i bygglovsskedet, ska ni ändra i checklistan? 
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Exempel på intervjuguide, byggherrar 

Kom ihåg: 
Barriärer 
Implementering 
 

Huvudfråga: 

• Vad har påverkat byggherrarnas implementering av kommunens miljöprogram? 
 
Organisatoriskt: 
• Generellt - hur går ni tillväga när ni jobbar med ett projekt? 

• Vem gör vad, i vilken ordning, hur sker utformningen? Hur sätts detaljerna?  

• Hur stort inflytande har arkitekt, landskapsarkitekt, ingenjörer, projektledare? Har ni egna eller 
tar ni in konsulter? 

• Har ni någon egen slags checklista gällande miljö? 

• Gör ni egna undersökningar gällande t ex dagvatten? Vilken roll har kommunens 
dagvattenutredningar för er?  

 
Porslinskvarteren: 
• Har ni haft ovanligt mycket kontakt med kommunen i detta projekt? Hur mycket kontakt brukar ni 

ha? Ser ni det som ett samarbete där ni kan påverka, eller har det varit så att de sätter vissa fasta 
ramar som ni får jobba inom? 

• Har utformningen av projektet ändrats från de tidiga faserna till den aktuella utformningen av 
någon anledning?  

• Har eran plan och utformning ändrats något under tiden beroende på kontakt med kommunen, att 
de har propsat på vissa saker? 

• Har kommunen tryckt på om några speciella aspekter? Hur aktiva har de varit gällande vatten och 
grönska?  

• Har ni fått bakläxa på något i checklistan? 

• Vad har det blivit för faktiska lösningar i området, gällande dagvatten? Har ni något lokalt 
omhändertagande eller fördröjning? 

• Händer det att ni använder er av lösningar såsom gröna tak och öppna dagvattenanläggningar 
utan att det krävs att kommunen? I vilka fall har ni använt sådana lösningar? 

 
Övrigt:  
• Överlämning till brf - skillnad mot när ni förvaltar själva? 

• Hur ser en idealisk detaljplan ut för er? Vill ni ha så mycket info som möjligt redan i planen, hur 
låst ska planen vara, uppskattar ni att ha en dialog med kommunen? 

 


