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Sammanfattning

Denna rapport är en sammanställning av kunskap som genererats inom ramen för ett 
samarbetsprojekt mellan Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) vid Lunds 
universitet och Riksbyggen om klimatanpassning av bostäder och bostadsområden i 
Sverige. Samarbetsprojektet byggde på utveckling och handledning av fem stycken 
masteruppsatser vid Tillämpad klimatstrategi-programmet vid Lunds universitet, 
mellan november 2014 och juni 2015. De deltagande studenterna utvecklade sina 
uppsatser i dialog med Riksbyggen, och ett flertal av studenterna använde Riksbyggens 
bostadsbestånd som konkreta fallstudier. I denna rapport diskuteras de resultat 
som framkommit i masteruppsatserna, med fokus på klimatrelaterad riskkartering, 
metoder för klimatanpassningsåtgärder, kunskapsunderlag, samt samverkan och 
deltagande. Syntesrapporten levererar inspirationsmaterial för Riksbyggens vidare 
arbete med klimatanpassning av bostadsrättsföreningar. Förslag på sätt att hantera 
klimatanpassningsproblematik i bostadssektorn läggs fram, vilka inkluderar utökad 
klimatrelaterad riskkartering, skräddarsydda åtgärdspaket, intern och extern 
kommunikation av klimatrelaterade risker och anpassningsåtgärder, samt nya 
samarbetskonstellationer. Samarbetet mellan CEC och Riksbyggen tog tillvara på den 
potential som finns i studentarbeten och skapade länkar mellan utbildning, forskning 
och näringsliv. I rapporten förs en diskussion kring sätt att vidareutveckla denna 
samarbetsmodell för att förnya och verka kvalitetshöjande för grundutbildningen. 
Rapporten identifierar även relevanta teman för nya masterprojekt, samt konkreta 
forskningsbehov kring kunskapsöverföring mellan aktörer och nivåer; samarbete 
mellan boende, fastighetsägare, myndigheter, konsulter och försäkringsbolag kring 
riskkartering och anpassningsåtgärder; kommunikationsinsatser för ökad acceptans för 
anpassningsåtgärder; samt juridiska och ekonomiska incitamentsstrukturer. Dessa är 
viktiga områden att adressera i framtida forskningsinsatser för att stödja implementering 
av utökad klimatrelaterad riskkartering och anpassningsåtgärder i bostadssektorn.
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1. Inledning

1.1 Introduktion

Sedan tidigt 2000-tal har klimatanpassning1, att minska sårbarhet och dra nytta av 
möjligheter som klimatförändringar ger upphov till, gradvis blivit en allt mer erkänd 
del av svenskt klimatarbete. En frågeställning som aktualiserats i samband med detta är 
klimatanpassning av bostäder och bostadsområden. Riksbyggen är en av de aktörer som 
börjat uppmärksamma klimatanpassning av de bostadsrättsföreningar de förvaltar, och 
diskussioner förs internt i organisationen kring hur klimatanpassning kan integreras i 
bostadsrättsföreningarnas underhållsarbete, framförallt i samband med renovering då 
energieffektiviseringsåtgärder genomförs. Då frågan är ny och metoder att kartlägga 
risker och formulera anpassningsåtgärder behöver utvecklas inom Riksbyggen, startades 
våren 2014 ett samarbete med Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) vid 
Lunds universitet. I de inledande samtalen framförde Riksbyggen att de sökte en 
student som i en masteruppsats kunde kartlägga risker hos Riksbyggens bostadsbestånd 
relaterat till ett framtida förändrat klimat, genom att ta fram kartunderlag baserat på en 
kombination av Lantmäteriets höjddatabas, SMHIs klimatmodeller och Riksbyggens 
bostadsbestånd. I dialog med CEC utökades antalet masteruppsatser emellertid, och 
en grupp på fem masterstudenter (CEC/Riksbyggen-gruppen) tog gemensamt sig an 
uppgiften att belysa frågan om klimatanpassning av bostadsrättsföreningar utifrån en 
rad olika perspektiv.

Denna rapport är en sammanställning av de resultat som framkommit i studenternas 
masteruppsatser och de diskussioner som förts inom ramen för CEC/Riksbyggen-
samarbetet mellan maj 2014 och juni 2015. I rapporten beskrivs inledningsvis 
samarbetets struktur, målsättning och tvärvetenskapliga arbetssätt (kapitel 1). Sedan 
ges en kortfattad bakgrundsbeskrivning av policysammanhanget för klimatanpassning 
av bostäder och bostadsområden i Sverige med avseende på planering, byggande 
och förvaltning, samt en introduktion till Riksbyggens hållbarhetsarbete (kapitel 2). 
Därefter lyfts studenternas uppsats-teman fram (kapitel 3) och varje studentprojekt 
presenteras i kortversion (kapitel 4). I kapitel 5 diskuteras centrala frågeställningar 
som identifierats i studenternas uppsatser med fokus på Riksbyggens arbete, som 

1 FNs klimatpanel IPCC definierar klimatanpassning som: ”The process of adjustment to actual or expected 
climate and its effects. In human systems, adaptation seeks to moderate or avoid harm or exploit beneficial 
opportunities. In some natural systems, human intervention may facilitate adjustment to expected climate 
and its effects.” (IPCC 2014:5). 
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inspiration till hur Riksbyggen kan gå vidare i sitt arbete med klimatanpassning 
gentemot bostadsrättsföreningarna. Avslutningsvis förs i kapitel 6 en bredare diskussion 
kring ett antal frågor av relevans för vidare forskning gällande klimatanpassning av 
bostäder och bostadsområden som identifierats genom detta samarbetsprojekt. 

1.2 Samarbetsprojektets perspektiv och tvärvetenskapliga 
arbetssätt

Syftet med masteruppsatserna var att kartlägga risker till följd av klimatförändringar och 
relaterat behov av klimatanpassning i Riksbyggens bostadsbestånd – både för ny och 
befintlig bebyggelse – samt att ge förslag på klimatanpassningsåtgärder som samtidigt 
kan bidra till att minska energianvändningen i bostadsbeståndet.  

Under perioden 2009-2012 arbetade Riksbyggen med projektet ”Renoverings 
verkstaden”, som var ett samarbete mellan Riksbyggen, KTH och SUST (Sustainable 
Innovation). Syftet med Riksbyggens Renoveringsverkstad var att öka energi- 
effektivisering av bostadsrättsföreningar, och sprida goda exempel på renoveringsinsatser 
som bidrar till att minska energianvändningen. Tretton stycken renoveringsprojekt 
studerades och utvärderades i samverkan med ett antal Riksbyggen-föreningar som alla 
ligger i framkant vad gäller teknikval och ambitionsnivå. Projektet undersökte även 
beslutsprocesser, finansiering, incitament och styrmedel för att nå energieffektivisering. 
Riksbyggen ser att de har möjlighet att nå målet på 20 procent reduktion av 
energianvändningen till 2020 bara genom att genomföra de besparingar som faktiskt är 
lönsamma. Att nå ambitionen 50 procent reduktion fram till 2050 är svårare. Inom det 
ovan nämnda projektet togs ett operativt beslutsstöd fram. Det syftar till att integrera 
energibesparande åtgärder vid en ombyggnad vars huvudanledning är något annat. 
Ytterligare ett steg för att utveckla detta arbete var Riksbyggens Renoveringsverkstad del 
två (2013-2014), där styrmedel, metoder, processer och tjänster som kan överbrygga 
nuvarande hinder för långtgående energieffektivisering av bostadsrättsföreningar, 
analyserades. 

Vad gäller energieffektiviseringar finns idag ett bra kunskapsunderlag. Dock ser 
Riksbyggen ett behov av att på sikt integrera även klimatanpassningsåtgärder vid såväl 
nyproduktion och ombyggnation, och för detta är kunskapsunderlaget bristfälligt. 
Riksbyggens ambition är att utveckla metoder för att identifiera föreningar som löper 
en större risk att drabbas av klimatförändringar, samt att kommunicera informationen 
till föreningarna och erbjuda klimatanpassning som ett utökat medlemserbjudande. 
För Riksbyggens del är utgångspunkten för detta samarbetsprojekt en vilja att förbättra 
kunskapen kring hur bostadsrätter kan klimatanpassas och i ett längre perspektiv 
minska energianvändningen med 50 procent fram till 2050, både på bostadsrättsnivå 
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och på högre nivå i organisationen.

För CECs del handlar detta samarbetsprojekt, utöver att förbättra kunskapen enligt 
ovan, även om att öka samhällsrelevansen för examensarbeten på Lunds universitet och 
träna studenter att arbeta i ett tvärvetenskapligt sammanhang genom att samarbeta i en 
mer reell kontext än ett vanligt examensarbete. Projektet skapade en dynamisk miljö 
för utförandet av masterarbeten, där studenter tränas att skriva rapporter och utföra 
undersökningar i en mer ”naturlig” situation, vilket ger förbättrad förståelse av det 
framtida arbetslivets förutsättningar, och som generellt sett skulle kunna tillämpas i 
större utsträckning för examensarbeten där så inte är fallet.

Projektet utvecklar dessutom samarbetet mellan universitetet och Riksbyggen, och 
stärker därmed länken mellan universitet och näringsliv. Tanken är att utvecklandet 
av former för samarbete fortsätter mellan CEC, näringsliv och myndigheter rörande 
utvecklande och handledning av uppsatser på masternivå. Samarbetet bidrar även 
till att identifiera konkreta forskningsbehov, och knyter därmed aktiviteter inom 
grundutbildningen närmare forskningsinsatserna på institutionen. 

1.3 Upplägg

Idén till projektet tillkom vid samtal i samband med ett rundabordssamtal om 
Riksbyggens bostadspolitiska plattform våren 2014. Förfrågan skickades vidare 
till kursansvarig för uppsatskursen Johanna Alkan Olsson (CEC). I samarbete med 
Victoria Sjöstedt (CEC) utarbetades sedan en projektplan och finansiering säkrades 
för arrangemang av gemensamma projektmöten samt författande av en sammanfattade 
slutrapport. Koordinering av projektet har skett i samarbete mellan uppsatskursansvarig 
Johanna Alkan Olsson och projektansvarig Victoria Sjöstedt.

I samarbetsprojektets inledningsfas identifierade Riksbyggen ett antal frågeställningar 
som CEC sedan vidareutvecklade och formulerade till teman för masteruppsatser. 
Dessa teman sändes ut till studenter vid Lunds universitet, LTH samt SLU Alnarp 
under hösten 2014 för att identifiera en grupp intresserade studenter med olika 
utbildningsbakgrund. Studenterna fick skicka in en idéskiss för sin uppsats utifrån de 
teman som hade identifierats. Inledningsvis bildades en grupp på åtta studenter (tre från 
SLU Alnarp Hållbar stadsutveckling, en från LTH Ekosystemteknik och fyra från Lunds 
universitet Tillämpad klimatstrategi). Tre studenter hoppade sedan av och gruppen blev 
på fem masterstudenter, alla från Lunds universitets Tillämpad klimatstrategi-program.

Övergripande frågor

Följande frågor har fungerat som utgångspunkt för CEC/Riksbyggen-gruppens 
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diskussioner:

• Hur/på vilka sätt påverkar klimatförändringarna Riksbyggens bostadsbestånd? 
(Kända effekter, tillkommande risker och möjligheter.)

• På vilket sätt behöver dessa bostadsbestånd klimatanpassas? (Hantering av risker.)

• Hur varierar behovet av klimatanpassning mellan olika bostadsbestånd?

• Hur ser det juridiska ramverket som berör klimatanpassning ut? Finns det ett 
sådant? 

• Var ligger ansvaret för klimatanpassningen? 

Riksbyggen efterfrågade i ett tidigt skede kartor som övergripande visar Riksbyggens 
bostadsbestånd och de risker som klimatförändringen kan tänkas ge upphov till 
i dessa bestånd, såsom till exempel risk för överhettning, översvämning, minskande 
vattenresurser, försämrad vattenkvalitet, instabila markförhållanden med ras, skred och 
erosion – samt även potentiella nyttor. En ambition fanns inledningsvis att utföra denna 
kartläggning på olika skalanivåer, från övergripande Sverige-nivå, till stadsregion-, 
stadsdels-, och byggnadsnivå. Även om det är byggnads- och stadsområdesnivån som är 
Riksbyggens huvudfokus, är det större skalamässiga sammanhanget viktigt för att förstå 
möjligheter och förutsättningar för klimatanpassningsåtgärder och för att eventuellt 
kunna prioritera olika åtgärder på olika ställen. En gemensam fallstudie diskuterades 
såsom en kommun (exempelvis Malmö stad) eller en kuststräcka i Skåne. Vid gruppens 
första möte enades gruppen om att göra en geografisk avgränsning till Skåne. Som 
underlag för kartläggningen identifierades SMHIs klimatmodeller, Lantmäteriets 
höjddatabas, Riksbyggens databas över bostadsrättsföreningar, Miljöbyggprogram 
Syd, Länsstyrelsens regionala handlingsplan för klimatanpassning, material från 
Klimatsamverkan Skåne, Malmö översiktsplan, Malmö vattenplan, med mera. En 
av studenterna i gruppen valde att arbeta med riskkartläggning, och tog sig därmed 
an den övergripande riskkartläggningen av regionen. Kartläggningsarbetet visade sig 
vara mycket omfattande och en rad avgränsningar var senare nödvändiga för att göra 
kartläggningen genomförbar på den tid en masterstudent har till sitt förfogande. Övriga 
studenter i gruppen kunde dock sedan relatera till denna riskkartläggning och dra 
nytta av materialet. Flertalet av studenterna valde också när det var relevant fallstudier 
någonstans i Skåne.

Diskussionsmöten 

Sammantaget träffades CEC/Riksbyggen-gruppen vid sju tillfällen mellan november 
2014 och juni 2015. Under dessa möten diskuterades masteruppsatserna utifrån 
specifika teman anpassade efter studenternas frågor i olika faser av uppsatsskrivandet. 
Vid två av mötena närvarade Riksbyggens miljöchef Karolina Brick, och vid övriga 
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möten fanns Karolina Brick med på videolänk. Nedan ges en överblick över innehållet 
i de möten som hållits i gruppen. 

Möte 1 Introduktion av samarbetsprojektet och diskussion av studenternas 
idéutkast. Vid detta möte närvarade både miljöchef Karolina Brick från 
Riksbyggen i Stockholm och hållbarhetssamordnare Camilla Åkesson 
från Riksbyggen i Helsingborg (17 november 2014). 

Möte 2  Diskussion av forskningsfrågor och presentation av en inledande risk-       
kartläggning med fokus på Skåneregionen under klimatförändringar 
utförd av en av gruppens studenter (16 december 2014). 

Möte 3 Diskussion av metodval och avgränsningar (15 januari 2015). 

Möte 4  Presentation av Karolina Brick om Riksbyggens hållbarhetsarbete med 
möjlighet för studenterna att ställa frågor (23 februari 2015). 

Möte 5  Diskussion av användning av teori och diverse frågor studenterna tagit 
med (7 april 2015). 

Möte 6  Presentation av studentprojekten med efterföljande feedback från grup-
pen och diskussion av viktiga frågeställningar inför slutinlämningen av 
uppsatserna (22 april 2015).  

Möte 7  Diskussion av syntesrapportens upplägg och de huvudresultat som 
framkommit i studenternas uppsatser (10 juni 2015). 

Gruppens diskussionsmöten och den kontinuerliga dialogen med Riksbyggen var 
viktiga ur flera perspektiv. De:

• gav en övergripande inblick i klimatanpassningsproblematiken vad gäller 
fysiska strukturer, juridiskt ramverk, EU/nationella ramar, Boverkets byggregler 
och modeller för samverkan och deltagande. Detta bidrog till att tydliggöra 
problembilden och utveckla mer precisa frågeställningar för de individuella 
arbetena. 

• byggde och stärkte en gemensam kunskapsbas över området och etablerade en 
generell förståelse för klimatanpassningsproblematiken och det underlagsmaterial 
som finns tillgängligt. 

• gav utökad förståelse för de tvärvetenskapliga aspekterna i projektet. 

Studenterna som medverkade i gruppen hade förutom gruppmöten varsin enskild 
handledare. Johanna Alkan Olsson (CEC) handledde Elin Sandell och Henric Lindau, 
Victoria Sjöstedt (CEC) handledde Erik Johansson, Maj-Lena Linderson (Institutionen 
för naturgeografi och ekosystemvetenskap, INES) handledde Alexandra Skopal och 
Bernadett Kiss (Internationella miljöinstitutet, IIIEE) handledde Johanna Nordvall. 
Alla studenter hade även Karolina Brick som intern Riksbyggenhandledare. Genom 
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gruppens specifika kurssida på kursplatformen Luvit, fick studenterna tillgång till 
material från Riksbyggen, diverse inspirationsmaterial, samt gavs möjlighet att läsa och 
utväxla varandras texter och identifierade källor. Material från Riksbyggen framförallt 
vad gäller information om bostadsrättsföreningar har behandlats konfidentiellt. I mån 
sådan information har använts i uppsatserna har tillstånd från Riksbyggen getts.
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2. Bakgrund

Nedan ges en bakgrundsbeskrivning av klimatanpassningsproblematiken inom 
bostadssektorn och den ram som styr möjligheter att adressera klimatanpassning i 
nybyggnation och omvandlingsprojekt. Vidare ges en kort introduktion till Riksbyggen 
som organisation och Riksbyggens hållbarhetsarbete, där klimatanpassning nyligen 
lyfts fram som en viktig aspekt. 

2.1 Klimatanpassning av bostäder och bostadsområden

Risker

Den byggda miljön är idag dåligt rustad för både gradvisa klimatförändringar 
och extremväderhändelser (RAÄ 2014b). Stora investeringar behöver göras de 
kommande åren för att bygga om och klimatanpassa det befintliga bostadsbeståndet. 
Klimatförändringar kommer medföra högre luftfuktighet, ökat antal skyfall och stigande 
havsnivå, vilket bland annat innebär ökad risk för fukt och mögelskador i bebyggelsen, 
överbelastade avloppssystem, översvämmade källare och ökat underhållsbehov (RAÄ 
2014b). Dessa effekter är viktiga att beakta redan idag, eftersom dåligt anpassade 
byggnader får kortare livslängd. 

Enligt klimatscenarier från SMHI medför klimatförändringar i Sverige torrare 
somrar med ökat antal värmeböljor, samt mildare vintrar med mer regn och ökad 
risk för översvämning (RAÄ 2014a). Effekterna påverkar både de boende och den 
byggda miljön. De boende kan komma att uppleva ökad värmestress med värmeslag, 
sömnsvårigheter och svårigheter att utföra vardagsaktiviteter vid värmebölja. De boende 
kan också komma att uppleva vattenbrist, försämrad vattenkvalitet, hälsoproblem på 
grund av försämrad luftkvalitet, samt stress på grund av ökande kostnader relaterade 
till mekanisk kylning, översvämningsskador, stormskador och underhåll av byggnader. 
Effekter på den fysiska miljön innefattar bland annat förändring i biologisk mångfald 
med försämrad kvalitet hos grönområden och trädgårdar i bostadsområdena, 
översvämningsskador, sättningar på viss typ av jord och stormskador på byggnader etc. 
(Williams m fl 2013). Några positiva effekter av klimatförändringar som kan lyftas 
fram är fler varma dagar att spendera utomhus, längre växtsäsong, och mildare vintrar 
vilket ger minskade uppvärmningskostnader (Williams m fl 2013).

Ramar för klimatanpassning

SMHI har på uppdrag av regeringen i den nyligen utgivna rapporten ”Underlag 
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till Kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat” tagit fram förslag 
på hur svensk klimatanpassning kan bedrivas i framtiden (Andersson m fl 2015). 
I underlaget lyfts byggd miljö fram som ett viktigt område. Sedan ”Klimat och 
sårbarhetsutredningen” (2007) har en medvetenhet växt fram i Sverige kring inte 
bara klimatanpassningens betydelse men dessutom näringslivets betydelse för 
klimatanpassningsarbetet. I SMHIs rapport betonas vikten av att tidigt involvera 
näringslivet i utarbetandet av klimatanpassningsåtgärder (Andersson m fl 2015). Dock 
ger byggbolag, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar och kommunala aktörer inte 
klimatanpassning lika hög prioritet som åtgärder för utsläppsminskning. Tills nyligen 
har fokus legat på att minska koldioxidutsläpp genom att förbättra energieffektivitet hos 
byggnader och minska behov av uppvärmning vintertid. I den mån klimatanpassning 
adresserats har extremväderhändelser uppmärksammats i större utsträckning än 
klimatförändringarnas gradvisa påverkan på bebyggelsen. Fokus har också legat på 
nybyggnation snarare än på renovering av det befintliga bostadsbeståndet (exempel 
finns dock såsom VisAdapt initiativet, samt klimatanpassning av Skt Kjelds kvarter och 
Kokkedal i Köpenhamnsområdet, se internetkällor sida 104). 

Idag saknas en samlad svensk nationell anpassningsplan som kan ge tydliga generella 
riktlinjer för hur och vad man bör ta hänsyn till vid nybyggnation och renovering 
(Glaas 2013). Ett centralt dilemma är att klimatanpassning kräver förändringar över 
större sammanhängande ytor relaterat till grönstruktur samt hantering av vatten, 
det vill säga det handlar om byggnaden i sin kontext och inte endast byggnadens 
struktur eller omedelbara närområde (Sternudd m fl i manuskript). Dessutom handlar 
klimatanpassning i många fall också om en förändrad och anpassad förvaltning av 
byggnader bland annat för att undvika mögel. 

Kommunen ansvarar för att upprätthålla kvaliteten i den byggda miljön genom riktlinjer 
och regler. Kommunen är ansvarig för planer och bygglov, underhåll av kommunala 
vägar och parker, samt lokal avvattning genom lokala dräneringsmyndigheter. 
Stöd och råd till aktörer inom samhällsplaneringen ges av Boverket och Nationellt 
kunskapscentrum för klimatanpassning rörande frågor såsom exempelvis hur bebyggelse 
kan anpassas till höjd havsnivå, hur andelen hårdgjord yta kan minimeras för att 
undvika översvämning vid skyfall och hur vatten och grönstruktur bättre kan integreras 
i planeringen (Klimatanpassningsportalen 2014). Länsstyrelsen har det övergripande 
ansvaret att kontrollera det klimatanpassningsarbete som bedrivs i kommunerna. 
Lokala myndigheter är även nyckelaktörer för beredskapsplaner för översvämning 
och värmebölja. Vad gäller katastrofberedskap för att hantera extrema väderhändelser 
finns det tydliga strukturer för vem som gör vad och när inom centrala myndigheter 
(RAÄ 2014c). Men vad det gäller den långsiktiga anpassningen av bebyggelsen är 
arbetsfördelningen otydligare (RAÄ 2014c). Studier visar att kommuner har svårigheter 
att adressera klimatrelaterade risker och implementera klimatanpassningsåtgärder (se 
exempelvis Uggla och Storbjörk 2012).
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Riktlinjer för planering och byggregler 

Det är viktigt att anpassning integreras i riktlinjer för planering och byggregler. 
Regelverket behöver säkra att framtida klimatförändringar beaktas när det görs 
förändringar i den byggda miljön. PBL (2010:900) inkluderar klimatanpassning och 
utsläppsminskning som planeringsmål, och kräver att kommunen i sin fysiska planering 
tar hänsyn till risk för översvämning, skred och erosion. Därmed kan planlagstiftningen 
hindra att ny bebyggelse lokaliseras i riskområden. Genom att reglera nybyggnation 
och utbyggnad som kräver bygglov, kan fysisk planering användas som verktyg att se 
till att klimatrelaterade problem inte förvärras. Däremot ger PBL inte mycket stöd till 
omvandling och klimatanpassning av befintlig bebyggelse. PBL kan dock påverka det 
befintliga bostadsbeståndet genom att reglera större utbyggnad och ombyggnad där 
bygglov krävs, men ger då bara punktanpassning och hänsyn tas inte direkt till den 
större kontexten. För befintlig bebyggelse kan PBL endast påverka utvecklingen om 
fastighetsägarna vill göra en förändring; PBL kan inte tvinga fastighetsägare att anpassa 
sina fastigheter, såsom exempelvis att anlägga permeabla ytor på kvartersmarken.

Klimatanpassning behöver integreras i Boverkets byggregler (BBR). Byggregler idag 
lägger stort fokus på att reducera uppvärmning vintertid (minska koldioxidutsläpp). 
Med ett framtida varmare sommarklimat behövs regler som också tar hänsyn till risk för 
överhettning. Medan byggregler används för att reglera nybyggnation och tillbyggnation, 
sker modifikation av befintliga byggnader i stor utsträckning utanför byggreglerna. 
Dessutom använder byggreglerna en minimum-standard, vilket inte uppmuntrar 
till ”best practice”. En viktig drivande faktor för renoveringen av det befintliga 
bostadsbeståndet är just arbetet med energieffektivisering och utsläppsminskning. 
Klimatanpassning däremot överses ofta. För att se till att befintliga bostadsområden blir 
mer energieffektiva men samtidigt klimatanpassas behövs uppgraderade byggregler och 
subventionerade program vilka också adresserar klimatanpassning (jämför exempelvis 
med energieffektiviseringsinitiativen ”Warm Front” och ”Green Deal” i Storbritannien2). 
Klimatanpassning behöver också tydligare bli en del av miljöcertifiering såsom 
Miljöbyggnad (jfr. ”BREEAM Communities” som inkluderar klimatanpassning, se 
internetkällor sida 103). 

Sammanfattningsvis kan man konkludera att planering och byggregler behöver 
uppdateras för att bättre hantera klimatanpassningsproblematiken. Klimatanpassning 
i planeringen utökar planeraruppdraget, det introducerar krav på att hantera risker 
baserade på naturvetenskap, inkluderande beslutsfattande, kunskapsförmedling och 
deltagande. Mycket av den klimatanpassning som inte handlar om krisberedskap 
handlar om att bygga upp en struktur för klimatanpassad nybyggnation, klimatanpassad 

2 Warm Front: Program som inkluderar bättre isolering och värmesystem till ett rimligt pris för socialt 
utsatta och energi-fattiga hushåll. Green Deal: Program för att finansiera renovering av det befintliga 
bostadsbeståndet gällande energieffektivisering. Energieffektivisering finansieras genom lån som betalas 
tillbaka som en avgift på energiräkningen. Skulden kopplas till bostaden, inte till personen. 
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renovering av existerande byggnader och en god förvaltningskultur som är kapabel att 
hantera ett förändrat klimat.

Komplexa och långsamma förändringprocesser

Förändringsprocesser i befintliga bostadsområden är ofta långsamma. Bostadsområden 
med uppdelat markägande på många små lotter skapar en statisk stadsväv som ger 
kontinuitet i bebyggelsen men som samtidigt även innebär tröghet mot förändring 
(Scheer 2010). Kontinuerligt sker dock en viss förändring av den fysiska miljön på 
grund av förtätning, ombyggnation, utbyggnation och renovering, vilket ger potential 
att introducera klimatanpassningsåtgärder (Williams m fl 2013). Många aktörer 
är involverade i de förändringsprocesser som äger rum i bostadsområdena, såsom 
exempelvis lokala myndigheter, boende, lokala intressegrupper, hyresvärdar, exploatörer 
och privata företag. Aktörernas möjlighet och motivation att agera varierar, de besitter 
olika resurser, makt och kunskap, vilket gör att förändringsprocesserna blir komplexa 
och svåra att koordinera (Forstædernes Tænketank 2012). Dessa faktorer i kombination 
innebär att möjligheterna att introducera klimatanpassningsåtgärder i den befintliga 
bebyggelsen är begränsade. 

Långsamma förändringsprocesser innebär en rad utmaningar för klimatanpassningen av 
bostäder och bostadsområden. Förändringar i bostadsområdena sker i stor utsträckning 
gradvis på privat initiativ för individuell fördel. Husägare gör förändringar av uterum, 
utbyggnader, trädgårdar och uppfarter. Klimatanpassning av samhället på en generell 
nivå däremot behöver ett mer omfattande, kollektivt tillvägagångssätt (Williams m fl 
2013). Det behövs en koordinering av olika aktörers insatser för att nå genomslag. Här 
är planerad anpassning av bebyggelsen, utförd av lokala myndigheter för allmänhetens 
bästa med goda underlag om var riskerna finns och störst effekt kan ges, en viktig 
pusselbit, såväl som anpassning genom de boendes gemensamma aktioner. Det är 
en utmaning att få aktörerna att agera, med tanke på fragmenterat ägandemönster 
i bostadsområdena, samt avsaknad av medel att koordinera planerad gemensam 
förändring (Forstædernes Tænketank 2012). Det finns brister i förvaltningsstruktur och 
institutionell kapacitet, samt erfarenhet av medborgarengagemang kring förändring av 
boendemiljön. 

2.2 Om Riksbyggens hållbarhetsarbete

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare och drivs som ett kooperativt 
företag ägt av sina medlemmar bestående av intresseföreningar, lokalföreningar 
och riksorganisationer (Riksbyggen 2014). Intresseföreningarna tillvaratar 
bostadsrättsföreningarnas intressen, lokalföreningarna driver opinionsfrågor rörande 
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bostadsbyggande, och riksorganisationerna utgörs av fackliga organisationer inom LO. 
Riksbyggen bygger och förvaltar en stor mängd fastigheter över hela landet, främst 
bostadsrättsföreningar, och verkar därmed för bostadsrätten som boendeform. De 
tjänster Riksbyggen erbjuder inkluderar ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, 
fastighetsservice och ombyggnad. Riksbyggen organisationen är indelad i affärsområdena 
bostad, fastighetsförvaltning och fastigheter, vilka drivs av en ledningsenhet bestående 
av HR, hållbarhet, kommunikation, ekonomi och finans. 

Det är från hållbarhetsenheten som Riksbyggens arbete med klimatanpassning har börjat 
byggas upp, då Riksbyggen känner ansvar för att informera bostadsrättsföreningarna om 
klimatrelaterade risker och ge förslag på anpassningsåtgärder. Klimatanpassningsarbetet 
befinner sig i en inledningsfas, och ambition finns inom organisationen att utveckla 
klimatanpassningsåtgärder som en del av kunderbjudandet. Genom sitt hållbarhetsarbete 
försöker Riksbyggen skapa förutsättningar för en mer hållbar levnadsstandard, inspirera 
andra aktörer i samhället att föra upp hållbarhet på agendan, utveckla ledarskapet i 
organisationen för att främja hållbara boendemiljöer, samt utveckla kunderbjudandet 
med nya produkter och tjänster som ger mervärde till de boende (Riksbyggen 2015). 
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3. Uppsatsteman

De teman som inledningsvis formulerades för att belysa klimatanpassning av bostäder 
och bostadsområden från olika perspektiv, inkluderar riskkartering, metoder för 
anpassningsåtgärder, kunskapsbehov, samverkan och deltagande samt juridiska och 
ekonomiska styrmedel. Nedan ges en redogörelse för dessa teman och vilka av dessa 
som vidareutvecklats av studenterna.

3.1 Riskkartering

Kartläggning av klimatrelaterade risker 

• Hur kan det framtida bostadsbyggandet hantera de risker som ett förändrat 
klimat ger upphov till, såsom ökad temperatur med risk för överhettning; 
översvämningsrisker; risk för minskande vattenresurser och försämrad vatten- 
kvalitet; ändrad markstabilitet med risk för ras, skred, erosion? 

Detta tema inkluderar kartläggning av risker för Riksbyggens bostadsrättsföreningar 
samt förslag på anpassningsåtgärder. Följande aspekter ingår: (i) kartläggning av 
värmeöar i staden och sätt att adressera detta genom planering av grön infrastruktur, 
orientering av byggd struktur, passiva designstrategier som utnyttjar vindstråk och 
naturlig ventilation, gröna tak och minskad andel hårdgjord yta; (ii) kartläggning av 
höjd havsnivå och dagvattenflöden och sätt att adressera detta genom vattenbuffrande 
grön infrastruktur, olika typer av översvämningsskydd, öppen dagvattenhantering, 
porösa ytor och gröna tak; (iii) kartläggning av dricksvattenresurser och sätt att hantera 
minskande vattenresurser och försämrad vattenkvalitet genom strategier för minskad 
vattenanvändning, uppsamling och lagring av regnvatten, samt återanvändning av 
dagvatten och gråvatten; (iv) kartläggning av markstabilitet och sätt att adressera 
detta genom mer stringenta bebyggelseutvecklingskrav, trädplantering och hållbara 
dräneringssystem.

Kartläggning av klimatrelaterade risker för de bostadsbestånd Riksbyggen förvaltar 
är ett nödvändigt första steg i Riksbyggens klimatanpassningsarbete. Man behöver 
identifiera vilka bostadsrättsföreningar som är utsatta för risk och kategorisera riskerna 
för att kunna formulera riktade åtgärdspaket till föreningarna. 

Bland studenterna i gruppen tog Alexandra Skopal sig an detta tema i sin uppsats som 
fokuserar på att identifiera och evaluera befintliga metoder för detaljerad riskkartering 
av byggnader som fastighetsägare kan använda (se avsnitt 4.1). Hon valde att 
kartlägga skaderisker för byggnader i Skåne till följd av klimatförändring genom en 
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fallstudie i Ängelholm, med fokus på detaljerad kartering av risk för översvämning 
längs vattendrag och från stigande havsnivå, erosion längs vattendrag, kusterosion 
samt massrörelser. I uppsatsen visar Alexandra att fastighetsägare delvis kan dra nytta 
av befintliga utredningar som grund vid detaljerad riskkartering. Studien resulterar i 
rekommendationer på lämpliga metoder för detaljerad riskkartering som fastighetsägare, 
häribland Riksbyggen, kan använda och utveckla.

3.2 Metoder för anpassningsåtgärder 

Klimatanpassning genom grön/blå infrastruktur och ekosystemtjänster

• Hur kan ekosystemtjänster integreras i planering och byggande?

• Vad påverkar om man kan ta hänsyn till relevanta ekosystemtjänster eller inte? 

• Vilka lagar och regler behövs för att stötta detta? 

• Vilka finansieringsformer behövs? 

• Vilken sorts samverkan och deltagande processer behövs?   

Stadens grön/blå infrastruktur och dess ekosystemtjänster spelar en viktig roll för 
klimatanpassning i urbana miljöer. Relevanta frågor handlar om hur man kan få in 
ekosystemtjänster i planering och byggprocesser. Här inkluderas kartläggning av 
ekosystemtjänster på olika skalor (stads, stadsdels, och byggnadsnivå), samt hur 
ekosystemtjänster kan integreras i bostadsbyggande och renovering av bostadsbestånd i 
klimatanpassningssyfte. 

Riksbyggen har tillsammans med SWECO utvecklat ett ekosystemtjänstverktyg 
som används för att kartlägga ekosystemtjänster vid nyexploatering. Verktyget kan 
användas och vidareutvecklas i arbetet med klimatanpassning. Riksbyggen har i 
samarbetsgruppens diskussionsmöten uttryckt att dialogen med kommunen kring 
ekosystemtjänster är viktig för deras arbete med ekosystemtjänstverktyget – det sätt 
kommunerna adresserar ekosystemtjänster påverkar det genomslag Riksbyggens arbete 
med ekosystemtjänstverktyget kan få. Ingen av studenterna i gruppen valde att direkt 
studera ekosystemtjänster i planering och byggande. 

Till viss del tog Erik Johansson sig an detta tema i sin uppsats med fokus på klimatargument 
för grönyta i detaljplaneringen (se avsnitt 4.4). I sin uppsats undersöker han hur planerare 
argumenterar kring grönytornas klimatnytta – här ingår även ekosystemtjänster. Inblick 
i stadsplanerares sätt att argumentera för grönytor är värdefull, då det blir ett sätt att 
närma sig en gemensam vokabulär rörande klimatanpassning som kan facilitera ett 
tätare samarbete med kommunen i klimatanpassningsfrågan. 
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Klimatanpassning genom byggnadskonstruktion

• Vilka klimatanpassningsåtgärder är meningsfulla att genomföra på byggnadsnivån? 

• Vilka klimatanpassningsstrategier kan kopplas till vilka typer av byggnads- 
konstruktioner? 

Dessa frågor handlar om klimatanpassningsåtgärder på byggnadsnivån med avseende 
på byggnadskonstruktion och material. Temat inkluderar åtgärder såsom höjd 
golvnivå, vattentåliga material, djupare och tyngre byggnadsfundament, vatteneffektiva 
installationer, regnvattenuppsamling och gröna tak. Genom att kartlägga och kategorisera 
de konstruktioner och material som finns i Riksbyggens olika bostadsbestånd, kan 
åtgärder riktas mer specifikt till föreningarna.

Ingen i studentgruppen fokuserade på detta tema. Temat har dock behandlas av 
andra masterstudenter inom Klimatstrategi som är ett av masterprogrammen på 
miljövetarutbildningen vid CEC på Lunds universitet. Dessa uppsatser har undersökt 
andra byggherrars eller kommuners arbete med byggnadskonstruktion (Evers 2015; 
Widerberg 2015; Palmqvist 2015). 

Miljöcertifiering 

• Miljöbyggnad och BREEAM Communities, hur relaterar dessa certifieringssystem 
till klimatanpassning? 

• Hur kan BREEAM Communities och dess klimatanpassningsdel anpassas till 
svenska förhållanden? 

• Hur kan Miljöbyggnad utvecklas?

• Hur utvecklar man en underhållsplan som tar hänsyn till energieffektivisering och 
klimatanpassning kopplat till ett miljöcertifieringssystem? 

Bland studenterna tog Henric Lindau sig an detta tema i sin uppsats där han utvecklar 
ett miljöledningssystem för en Riksbyggen bostadsrättsförening (se avsnitt 4.3). Ett 
miljöledningssystem, eller en förenkling av ett sådant, kan vara ett sätt att implementera 
klimatanpassning på byggnadsnivå, och därmed av intresse för Riksbyggens 
klimatanpassningsarbete. 

Strategier för att koordinera energieffektiviseringsåtgärder och 
klimatanpassning 

• Vilka synergier, konflikter och trade-offs finns mellan åtgärder för energi-
effektivisering och klimatanpassning? 
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Riksbyggen arbetar aktivt med att integrera energieffektiviseringsåtgärder 
vid renoveringstillfällen, såsom exempelvis vid stambyten. Att utnyttja dessa 
möjlighetsfönster då förändring sker i bostadsrättsföreningar också till att introducera 
klimatanpassningsåtgärder är centralt. Ingen i studentgruppen adresserade specifikt 
detta tema. Medvetenhet kring synergier och trade-offs vad gäller utsläppsminskning 
och anpassning skulle kunna kartläggas i samband med att Riksbyggen listar olika 
anpassningsåtgärder. Kan till exempel ändringar i parkeringsnormen vara en strategi 
att frigöra yta till grönstruktur som kan användas i klimatanpassningssyfte? Detta 
tema inkluderar identifikation av goda referensexempel på energieffektivisering och 
klimatanpassning som kan användas för att bygga upp strategier för nybyggnation 
respektive renovering. Temat inkluderar stadsförnyelsen av Holmastaden i Malmö där 
Riksbyggen har bostadsbestånd, som en möjlig fallstudie. Holma byggdes som en del av 
miljonprogrammet i början av 1970-talet, och stadsutvecklingsarbetet i Holma pågår 
just nu. 

3.3 Kunskapsunderlag 

Kunskapsunderlag på olika nivåer 

• Vilket kunskapsunderlag behövs för att aktörer på olika nivåer ska kunna utarbeta 
lokala strategier för klimatanpassning? 

• Vilken information finns/finns inte?

Det behövs en gemensam vokabulär kring klimatanpassningsproblematiken för att 
involverade aktörer ska kunna samarbeta och förstå varandra. Bland studenterna 
i gruppen tog Elin Sandell sig an detta tema i sin uppsats som behandlar behov av 
kunskapsunderlag gällande klimatanpassning inom Riksbyggen-organisationen (avsnitt 
4.2). Hon undersökte möjligheter att implementera klimatanpassningsåtgärder i 
Riksbyggens kunderbjudande, vilket inkluderade en kartläggning av vilken kunskap 
gällande klimatanpassning som finns inom Riksbyggen och vilken kunskap som 
efterfrågas. Hon undersökte också de anställdas syn på klimatanpassning, vilka 
kunskapsresurser de anställda efterfrågar, samt hur Riksbyggen kan inkludera 
klimatanpassning i befintliga arbetsprocesser. 

Också Erik Johansson, som kartlade kunskap om klimatanpassning hos planhandläggare 
på Stadsbyggnadskontoret i Malmö (avsnitt 4.4), och Daniel Nordström, som 
undersökte användningen av klimatrelaterad information i skånska kommuner 
(avsnitt 4.5), berör kunskapsunderlag i sina uppsatser. Daniel undersökte vilken roll 
klimatrelaterad information spelar i kommuners arbete med klimatanpassning och 
vilken information de vill ha tillgång till för att gå vidare med klimatanpassningsarbetet, 
vilket ger en indikation på vilken information kommuner behöver för att förbättra 
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klimatanpassningsarbetet. Daniel deltog inte i CEC/Riksbyggen-samarbetet, men hans 
uppsats har tagits med i denna rapport då den belyser kunskapsbehov på kommuninivå, 
vilket kompletterar de andra uppsatserna. 

Samverkansformer och deltagande processer

• Vilka former av samverkan och deltagande processer behövs för att genomföra 
klimatanpassningsåtgärder? 

• Vilken roll spelar de boende för hur långt man kan nå för att klimatanpassa och 
minska påverkan på miljön? 

• Hur främjas samverkan mellan föreningar, företag och engagerade privatpersoner 
för att genomföra klimatanpassningsinitiativ?  

Det är centralt för Riksbyggen att utveckla effektiva sätt att kommunicera 
klimatrelaterade risker och förslag på åtgärder till bostadsrättsföreningarna. Bland 
studenterna i gruppen tog Johanna Nordvall sig an detta tema i sin uppsats där hon 
analyserar hur implementering av klimatanpassning kan ske inom Riksbyggen med 
fokus på samverkan och deltagande (avsnitt 4.6). Johanna undersökte hur befintliga 
arbetsprocesser inom Riksbyggen kan kopplas samman med klimatanpassningsarbete. 
Med utgångspunkt i Riksbyggens hållbarhetsarbete, ingick också en undersökning 
av hur klimatanpassningsåtgärder kan implementeras i Riksbyggens nuvarande 
organisation genom samverkan och deltagande processer med bostadsrättsföreningar.

Alla studenter i gruppen har berört sådan ”mainstreaming” i någon form – integrering av 
klimatanpassning i befintliga processer. Bland annat undersökte både Elin Sandell och 
Johanna Nordvall hur befintliga arbetsprocesser inom Riksbyggen kan kopplas samman 
med klimatanpassningsåtgärder. Erik Johansson och Daniel Nordström undersökte i 
vilken utsträckning klimatanpassning implementeras i kommunernas arbete.

3.4 Juridiska och ekonomiska styrmedel

Juridiska ramverk och byggregler

• Hur står sig kraven i  Boverkets byggregler i förhållande till de behov av 
klimatanpassning som finns? Hur kan byggreglerna utvecklas för att tydligare 
adressera klimatanpassning? Hur samverkar olika lagsystem som kan bidra till eller 
minska möjligheterna till att bygga klimatanpassat? 

• Hur kan fysisk planering bli ett mer kraftfullt verktyg för klimatanpassning? 

En kartläggning av juridiska ramverk och byggregler tydliggör Riksbyggens 
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handlingsutrymme. Ingen i studentgruppen tog sig an detta tema. Till viss del, dock 
begränsat, adresserade Erik Johansson det juridiska ramverket i sin studie om grönyta 
som paketlösning för klimatrelaterad problematik i detaljplaneringen (avsnitt 4.4). 
Han tar upp i sin uppsats att stödjande policydokument är viktiga för implementering 
av grönyta som paketlösning, och att bristande policy-stöd gör att klimatrelaterad 
problematik tenderar att hanteras olika från fall till fall. 

Styrmedel och finansieringsformer

• Vilka styrmedel kan stärka klimatanpassning i planering och utveckling av nya och 
befintliga stadsområden? 

• Vilka styrmedel behövs för att en förening ska våga investera i klimatanpassnings- 
åtgärder? 

• Vilka samarbetsmodeller behövs för att klara finansieringen? 

En kartläggning av finansieringsformer tydliggör Riksbyggens handlingsutrymme. 
Ingen i studentgruppen tog sig an detta tema.

3.5 Sammanfattning av teman

Sammanfattningsvis kan man lyfta fram att de områden som studenterna adresserat i 
sina uppsatser inkluderar riskkartering (Alexandra Skopal), klimatanpassning genom 
grön infrastruktur (Erik Johansson), klimatanpassning genom miljöcertifiering (Henric 
Lindau), kunskapsunderlag (Elin Sandell, Daniel Nordström, Erik Johansson), samt 
samverkan och deltagande (Johanna Nordvall). I kapitel 5 förs en diskussion kring dessa 
teman utifrån uppsatsresultaten i relation till relevant vetenskaplig litteratur. Därutöver 
berörs ytterligare ett antal områden som inte specifikt adresserats av studenterna 
i CEC/Riksbyggen-gruppen, men som framstått som viktiga i de diskussioner som 
förts inom ramen för samarbetsprojektet. Dessa områden behandlas mer översiktigt 
och inkluderar klimatanpassning genom ekosystemtjänster, klimatanpassning genom 
byggnadskonstruktion, strategier för att koordinera energieffektiviseringsåtgärder och 
klimatanpassning, samt juridiska och ekonomiska styrmedel. 
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4. Kortversion av studenternas 
masteruppsatser

Nedan presenteras kortversioner av Riksbyggen-studenternas masteruppsatser. Full 
text version kan hämtas på LUP Student Papers (https://lup.lub.lu.se/student-papers/
search).
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4.1 Klimatförändringen och dess effekt på byggnader. Hur 
kan fastighetsägare kartera riskerna? 

Alexandra Skopal. Examensarbete för masterexamen 30 hp, Lunds universitet. 
Tillämpad klimatstrategi. Handledare: Maj Lena Linderson, INES, Lunds universitet 
och Karolina Brick, Riksbyggen.

Sammanfattning

I studien har en litteraturstudie genomförts över skador på byggnader som är kopplade till 
klimatet i Skåne. Därefter har en uppskattning gjorts för att ta reda på hur risken för dessa 
skador kommer att utvecklas i och med klimatförändringar. Eftersom förutsättningarna 
för skador kommer att förändras, kommer även risken för dessa skador att påverkas och 
de flesta kommer att öka. Efter uppskattningen gjordes en litteraturstudie över befintliga 
metoder för detaljerad riskkartering, och metoderna utvärderades. Utvärderingen 
resulterade i rekommendationer om lämpliga karteringsmetoder för fastighetsägare. En 
fallstudie har genomförts för att visa att det är möjligt att använda delar av eller hela 
befintliga översiktliga utredningar från myndigheter som underlag för en detaljerad 
rikskartering på fastighetsnivå. 

Nyckelord: klimatförändring, fastighetsägare, byggnader, skador, risk, riskkartering, 
GIS

Inledning

Allt fler människor har blivit medvetna om klimatförändringarna och att samhället måste 
anpassas, så att skador på byggnader kan minimeras (Boverket 2007). Fastighetsägare 
och organisationer som Riksbyggen har ett ökat behov att kartlägga klimatrelaterade 
risker. Detta kan göras med hjälp av riskkartering. Flera myndigheter har utfört 
riskkarteringar i delar av eller i hela landet. Karteringarna är översiktliga och tänkta att 
användas vid stadsplanering i stor skala (Räddningsverket 2002). För att fastighetsägare 
ska kunna använda riskkarteringar måste metoderna vara tillräckligt detaljerade så att 
de kan användas på en mer lokal nivå. En undersökning och utvärdering av befintliga 
detaljerade karteringsmetoder kan hjälpa till att hitta lämpliga karteringsmetoder som 
kan rekommenderas till fastighetsägare. 

Riksbyggen vill kunna kartlägga risker till följd av klimatförändring för sitt 
bostadsbestånd och utarbeta åtgärdsförslag för specifika byggnader. Denna studie är ett 
första steg i att kartlägga skaderisker och vilka metoder som är lämpliga att använda vid 
detaljerad riskkartering för byggnader.
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Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie var att sammanställa rekommenderade metoder för detaljerad 
riskkartering, samt att testa hur befintliga riskkarteringar kan användas. En fallstudie 
utfördes för Riksbyggens bostadsbestånd. Då Riksbyggen har en ansenlig mängd 
fastigheter i hela landet gjordes en avgränsning till Ängelholm. Syftet med fallstudien 
var att visa om det kan gå att använda befintliga utredningar som grund vid risk- 
kartering på en mer detaljerad nivå. För att besvara studiens syfte ställs följande frågor: 
Hur kommer dagens skaderisker att utvecklas i framtidens klimat? Vilka metoder är 
lämpliga för fastighetsägare att använda vid en detaljerad riskkartering av byggnader?

Metod

Litteraturstudie
Först gjordes en kartläggning av vilka skador som förekommer på byggnader kopplat 
till det skånska klimatet. Sedan gjordes en litteraturstudie där det undersöktes hur 
klimatförändringarna kan bli i Skåne utifrån IPCCs rapporter, information från SMHI 
samt Klimat- och sårbarhetsutredningen. Därefter sammanställdes information kring 
hur klimatförändringen kommer att påverka risken för uppkomst av skador, utifrån 
undersökningar från bland annat Boverket, SMHI, IPCC och SGI.

Det var inte relevant att genomföra riskkarteringar för alla skador som framkom av 
kartläggningen. Vissa skador är kopplade till risker som är gemensamma för hela Skåne 
och deras kartering skulle inte ge någon extra information än den som redan finns. Det 
bedömdes däremot vara relevant att utföra riskkarteringar för de risker som var kopplade 
till lokala förutsättningar såsom översvämning från hav eller vattendrag, samt erosion 
och massrörelser. Risk för översvämning i tätorter som följd av skyfall undersöktes inte 
heller närmare i detta arbete. Orsaken är att det inte går att bedöma eller kartera var en 
sådan risk föreligger utan modelleringar av dagvattensystem, vilket inte var möjligt att 
genomföra inom studiens ramar. 

För att kunna utvärdera olika metoder för riskkartering som finns genomfördes en 
grundläggande litteraturstudie över vilka tillvägagångssätt som används vid riskkartering 
idag. En utvärdering av dessa metoder genomfördes. Baserat på resultatet togs förslag 
för framtida utredningar fram.

Fallstudie
Inför fallstudien gjordes en avgränsning till Ängelholm. Avgränsningen gjordes efter 
undersökningar om möjliga risker i olika skånska städer. Ängelholm är utsatt för många 
risker och Riksbyggen har många fastigheter i området. I fallstudien användes data som 
gjorts tillgänglig specifikt för denna studie från Ängelholms kommun, Länsstyrelsen 



Risker

mögel och röta
fuktskador
försvagning av material

översvämning

kollaps av tak vid snölast

stigande havsnivå
brand

vindskador
sättningar och kollaps av 
byggnad vid massrörelser 

- tätorter

- erosion kust
- erosion vattendrag
- skred och ras
- raviner
- moränskred

- från vattendrag
- källare

Utveckling

Riskers förväntade förändring i framtidens klimat i Skåne
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Skåne och SGI. Den granskades och bearbetades i GIS (geografiska informationssystem). 
Kommunens riskkarteringar gjordes tillgängliga för denna studie och utförandet av dem 
granskades. Metoderna i karteringarna granskades. Avvägning om en metods lämplighet 
gjordes genom en jämförelse mellan metoderna i utredningarna och metoderna som 
rekommenderas i den studerade litteraturen.

Resultat

Hur kommer dagens skaderisker att utvecklas i framtidens klimat?
Femton skadetyper kopplade till klimatet ingick i studien. Risken kommer att öka 
för nio av dem, se tabell 1 (Boverket 2007; Kovats m fl 2014). För tre typer av skador 
kommer det bli lokala skillnader i Skåne med antingen en ökning eller minskning av 
risk. En risk förblir oförändrad. Två av riskerna gick inte att bedöma (se figurtext). 

Sammantaget visar resultaten att klimatet kommer bli tuffare mot våra byggnader, och 
att det leder till ett större behov av att genomföra riskkarteringar på en mer lokal nivå. 
Eftersom skaderisker baseras på beräknade scenarier samt expertbedömningar, finns 
det osäkerheter kring hur det verkligen blir i framtiden. Skaderisker för byggnader kan 
antingen bli mindre eller större.

Tabell 1. Riskernas utveckling i förhållande till framtidens klimat i Skåne. Riskernas utveckling 
beskrivs av pilar. Pilarna anger inte någon storlek på utvecklingen utan bara dess riktning. En pil 
som går upp visar på en ökning, och en pil som går ned visar på en minskning. En rak pil visar en 
oförändrad riskutveckling. Två risker saknar pilar och har ett streck istället. För vindskador beror 
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det på att det är oklart hur risken utvecklas. För moränskred beror det på att risken inte finns i 
Skåne. 

Vilka metoder är lämpliga för fastighetsägare att använda vid detaljerad riskkartering 
kring byggnader?

Stigande havsnivå
För kartering av stigande havsnivå har SMHI en formel för beräkning av framtidens 
olika havsnivåer (Persson m fl 2012). Den är enkel men innehåller ändå variabler som 
bör tas med för beräkning av den framtida lokala medelhavsnivån. Formeln ser ut på 
följande sätt:

MW2100 = MW1990 + SLR1990-2100 - LH1990-2100 

MW är medelvattenstånd, SLR1990-2100 är global havsnivåhöjning (”Sea Level 
Rise”) och LH är landhöjning. MW1990 innebär medelvattenståndet år 1990 och tas 
fram för den kuststräcka som är aktuell. SLR1990-2100 kan beräknas bli uppemot 
1 meter. Landhöjningen ser olika ut i landet och vissa variationer finns även i länet. 
I rapporten ”Klimatanalys för Skåne län” (Persson m fl 2012) har det beräknats hur 
medelvattenståndet för Skåne skulle kunna utvecklas, med resultatet om att havsytan 
höjs mellan 0,85 - 0,9 meter runt Skånes kuster fram till år 2100 (givet antagandet 
om den globala höjningen, med mera). Detta kan specificeras ytterligare för olika 
kustområden.

Något som också måste beräknas är de extrema havsnivåer som kan uppstå, vilket 
innefattar vinduppstuvning, vindsituation och våghöjd. Det finns inga riktlinjer för 
storleken på dessa parametrar. Flera kommuner har genomfört beräkningar men med 
olika antaganden (Von Oelreich m fl 2012). Ett sätt för fastighetsägare att beräkna extrema 
havsnivåer kan vara att samla in nivåer som används i de skånska kustkommunerna, 
kartlägga vilka värden som finns, och för varje parameter ta fram medelvärdet och det 
högsta värdet. Vilket värde som ska ingå i fastighetsägarens beräkning avgörs av hur 
stor risk för översvämning som fastighetsägaren är villig att ta. När olika havsnivåer för 
framtiden har beräknats kan siffrorna läggas in i en topografisk karta för att se vilka 
områden som kommer hamna under vatten.

Kusterosion
För kusterosion finns två alternativ att välja på. Det första är den så kallade Bruuns 
lag (Bruun 1962). Denna modell har använts i många utredningar i ett flertal länder 
vid detaljerad kartering av kusterosion. Tyvärr så är modellen endast till för översiktlig 
kartering och bör inte användas vid detaljerad kartering. Det andra alternativet är en 
nyligen framtagen metod som SGI har utvecklat för riskkartering av stranderosion 
(Rydell m fl 2012). Metoden behöver förfinas genom praktisk tillämpning. Detta 
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innebär att resultaten ännu inte är helt tillförlitliga. 

Erosion längs vattendrag
Sträckor längs vattendrag som idag har problem med erosion kommer i framtiden att 
få större problem som en följd av kraftigare flöden vid skyfall. Internationellt finns 
det väldigt många sätt att beräkna och modellera för flertalet sorters erosion som 
uppkommer på grund av vattenrörelser (till exempel Adair och Rahman 2003; Yue-Qing 
m fl 2008; Kumar och Mishra 2015). Modellerna täcker oftast hela avrinningsområden 
och är svåra att tillämpa på kortare sträckor av till exempel en å. Fokus har riktats till 
metoder och tillvägagångssätt som använts i Sverige. Efter att ha undersökt tillgängliga 
modeller och beräkningssätt för erosion, konstaterades det att det inte finns någon 
standard i Sverige för beräkning. SGIs metodik (som omnämns i uppsatsens avsnitt 
4.2.2 Kusterosion) kan även tillämpas på stranderosion längs vattendrag (Rydell m fl 
2012). Metodiken behöver dock verifieras och modifieras genom praktisk tillämpning. 

Översvämning från vattendrag
I Sverige genomförs de flesta detaljerade översvämningskarteringarna på samma sätt 
(Persson m fl 2011; Gustafsson och Nordblom 2013a; Gustafsson och Nordblom 
2013b; Wettemark m fl 2009). Två flöden beräknas i alla utredningarna och de är 
100-års flöde och beräknat högsta flöde (BHF). 100-års flödet tas fram med statistisk 
beräkning och beräknat högsta flöde tas fram enligt Flödeskommitténs riktlinjer för 
dammdimensionering (dammar i riskklass I). Flödet beräknas med den hydrologiska 
modellen HBV. För att beräkna olika vattenstånd i vattendraget behövs en hydrologisk 
modell. Alla utredningarna som studerades använder programvaran MIKE för att 
bygga en modell med tvärsektioner som beskriver djup och flöde. Tvärsektioner och 
vattenstånd används sedan som indata i GIS för kartframställning. För att visa vilka 
områden som kan komma att översvämmas används höjddata, och kartor som indikerar 
områden med översvämningsrisker kan produceras.

Markstabilitet
Det är viktigt att markens egenskaper undersöks vid nybyggnation. Vid befintlig 
bebyggelse har sådana undersökningar inte alltid genomförts, och det finns därför ett 
behov av att genomföra stabilitetsutredningar också för redan uppförda byggnader 
(Hunemark m fl 2012). Efter ett stort skred i Tuve 1977 beslutade regeringen att 
bebyggda områden skulle stabilitetkarteras och 1988 bildades Skredkommissionen 
(Skredkommissionen 1995). Den arbetade fram riktlinjer och rapporten ”Anvisningar 
för släntstabilitetsutredningar” (Skredkommissionen 1995). Rapporten ger anvisningar 
på hur en stabilitetsutredning ska genomföras och vad den ska innehålla. IEG 
(Implementerings-kommission för EU-standarder inom Geoteknik) begärde att 
en kompletterande rapport till skulle tas fram. Rapporten ”Tillståndsbedömning/
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klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar” 
blev klar 2010 och den lyfter även fram standarderna inom EU (Hultén m fl 2010).

Fallstudie
Fallstudien över Ängelholm visade att det för fastighetsägare kan vara lämpligt att 
undersöka vilka befintliga riskkarteringar som finns tillgängliga. Även om karteringarna 
är översiktliga kan de fortfarande vara en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med 
detaljerad kartering. På så sätt blir det mindre arbete och kostnader för fastighetsägarens 
del. Om det finns detaljerade riskkarteringar är det viktigt att kontrollera att metoden 
verkligen är tillfredsställande.

Diskussion

Efter att riskkarteringar har utförts och kartor över risker har producerats bör man 
ha i åtanke att kartorna inte är garanterade sanningar. Om en byggnad är precis 
utanför en riskzon för till exempel översvämning är det viktigt att komma ihåg att 
en översvämningskarta visar specifika scenarier av framtida möjliga effekter av 
nederbörd. En faktisk översvämning kan komma att se något annorlunda ut. Kanske 
blir översvämningen större än vad som karterats. Om en byggnad är nära en farozon 
kan det därför vara värt att se över åtgärder för även denna byggnad. I gränsfall kan små 
och enkla lösningar kanske vara tillräckliga som skydd om risken att ett hus drabbas 
endast är liten.

I framtiden kommer riskerna för skador att öka. För att minska risken för skador kan 
anpassningsåtgärder eller skydd införas. Det är upp till fastighetsägarna hur stor risk 
de är villiga att ta. Införda skydd kan ses som en försäkring. De kostar naturligtvis att 
införa och det är inte säkert att de kommer till användning. Men kostnader man kan 
undvika med ”försäkringen” om något händer kan kompensera kostnaden för åtgärden. 
En faktor att ha i åtanke är att försäkringsbolag troligen inte kommer att vilja försäkra 
byggnader i framtiden som är utsatta för en stor risk, eller så blir försäkringsavgifterna 
väldigt höga. Det leder troligen till att fastighetsägare kommer inse värdet i anpassade 
byggnader och troligen ökar skyddsåtgärder värdet på fastigheten vid en eventuell 
försäljning.

När det gäller åtgärder för att skydda fastigheter mot olika risker kan det vara svårt 
för enskilda ägare att bygga tillräckliga skydd. Till exempel översvämningar från 
vattendrag grundar sig i problem på större skala och är därför svåra för fastighetsägare 
att lösa på den egna marken. Likaså är det svårt att ensam skydda sig mot kusterosion. 
Kanske har kommunen planer på att uppföra olika skydd såsom vallar för att skydda 
samhället. Fastighetsägare bör därför alltid kontakta kommunen och fråga vilka risker 
myndigheten är medvetna om, och om de har några planer på skyddsåtgärder. Om så 
är fallet, kan det innebära att det för fastighetsägare kan räcka med att bygga enklare 
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skydd och att kostnader därmed blir mindre, eller att bygga skydd i samarbete med 
kommunen.

Slutsats

Det framtida klimatet kommer innebära större påfrestningar på byggnader vilket ger 
ökade risker för skador. Detta ökar behovet av detaljerad riskkartering. Karteringen är 
viktig för att fastighetsägare ska kunna arbeta med förebyggande åtgärder, och utforma 
relevanta åtgärder i förhållande till riskerna. Risker som undersökts i denna studie 
som bör utredas för byggnader i Skåne är bland annat stigande havsnivå, kusterosion, 
erosion längs vattendrag, översvämning från vattendrag och markstabilitet. Fallstudien 
över Ängelholm visar att det kan finnas befintliga utredningar utförda av kommunen 
som kan vara till nytta. Efter att risker har karterats är det upp till fastighetsägare att 
avgöra hur stora risker de är beredda att ta.

Det kan vara av intresse för fastighetsägare att över tid samla in information om skador 
som förekommer på deras byggnader. Sådan information kan sparas i en databas och kan 
ge en indikation på vilka områden eller bostadsbestånd som är utsatta. Kunskaperna kan 
användas på resterande byggnader för att minska skador i framtiden. Fortsatta studier 
skulle kunna se närmare på hur Riksbyggen kan implementera de karteringsmetoder 
som studerats i detta arbete. Det skulle också vara relevant att granska vad det finns för 
skyddsåtgärder och vilka åtgärder som kan vara aktuella för de byggnader som befinner 
sig inom riskzoner.
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4.2 Klimatanpassning, vad behöver vi veta? En 
kartläggning av befintliga och efterfrågade kunskaper 
hos medarbetare på Riksbyggen.

Elin Sandell. Examensarbete för masterexamen 30 hp, Lunds universitet. Tillämpad 
klimatstrategi. Handledare: Johanna Alkan Olsson, Centrum för miljö- och 
klimatforskning (CEC), Lunds universitet och Karolina Brick, Riksbyggen.

Sammanfattning

Vi ser redan effekterna av klimatförändringarna, bland annat kraftiga skyfall som 
drabbar enskilda fastighetsägare, kommuner och nationen som helhet. Tempot 
i klimatanpassningen behöver därför trappas upp med fler, och effektivare, 
åtgärder av fler aktörer. Denna studie behandlar arbetet med klimatanpassning på 
fastighetsförvaltningsföretaget Riksbyggen, ett företag som genom sin verksamhet 
utövar klimatpåverkan men som också är beroende av ett samhälle som står robust 
inför effekterna av klimatförändringarna. Studiens empiriska material består av 
kvalitativa intervjuer med anställda från flera nivåer av Riksbyggen. Studiens slutsatser 
är att Riksbyggen har goda förutsättningar för ett ambitiöst och välutvecklat arbete 
med hållbarhet inklusive klimatanpassning. Klimatrelaterade effekter behöver i större 
utsträckning kommuniceras internt i syfte att möta den osäkerhet och komplexitet 
som ämnet kan beröra. Konkreta verktyg för informationsspridning, sårbarhetsanalys 
av det befintliga bostadsbeståndet såväl som konkreta kostnadskalkyler är sådant som 
har efterfrågats av de anställda. Genom att utveckla sitt arbete med klimatanpassning 
kan Riksbyggen, genom sina erfarenheter, bidra till en nationell strategi för anpassning 
till det förändrade klimatet.

Nyckelord: klimatförändring, klimatanpassning, konstruktion, kunskap 

Inledning

”Vi ser redan effekterna av klimatförändringarna, bland annat kraftiga skyfall som 
drabbar såväl enskilda fastighetsägare, kommuner och nationen som helhet. Därför 
måste tempot i klimatanpassningen höjas, med effektivare och smartare insatser 
från samhällets alla aktörer. Regeringen har redan tagit initiativ och tillsatt en intern 
arbetsgrupp för att titta på ansvarsfördelningen.” Så yttrade sig Sveriges klimat- och 
miljöminister Åsa Romson i ett uttalande angående SMHIs rapport ”Underlag till 
kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat” (Regeringskansliet 
2015). I rapporten betonas vikten av att näringslivet tidigt involveras i utarbetandet 
av anpassningsstrategier kopplat till sektorer på nationell, regional och lokal nivå då 
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klimatanpassning innebär möjligheter såväl som risker för näringslivet (Andersson m 
fl 2015). 

Denna studie behandlar arbetet med klimatanpassning på fastighetsförvaltnings- 
företaget Riksbyggen, ett företag vars verksamhet är beroende av ett samhälle som står 
robust inför effekterna av klimatförändringarna. Som en del av bostadssektorn, som idag 
står för 40 procent av landets totala och slutgiltiga energianvändning (Naturvårdsverket 
2014), kan Riksbyggen genom sitt arbete med klimatanpassning bidra med kunskap 
och erfarenheter även till det nationella arbetet.

Fram till idag har svensk forskning om klimatanpassning främst varit inriktad på 
den offentliga sektorns roll, medan näringslivets roll är mindre belyst, se exempelvis 
Klimat- och sårbarhetsutredningen (Miljödepartementet 2007). Enligt Andersson 
m fl (2015) har medvetenheten hos svenska aktörer om näringslivets betydelse i att 
bidra med kunskap och erfarenhet till den nationella klimatanpassningen ökat. 
Klimatförändringarnas komplexa natur kan innebära flera metodologiska utmaningar, 
som i stor utsträckning kräver ett holistiskt tillvägagångssätt och samordning av flera 
kunskapsområden.

Denna studie har en tydlig miljövetenskaplig relevans då den behandlar en verksamhet 
som både har en stark miljöpåverkan och som är beroende av en god miljö som är 
anpassad till de rådande, och kommande, klimatförändringarna. Studien behandlar 
sambanden mellan människa, samhälle och miljö, samt olika former av lösningar på 
miljörelaterade orsakssamband genom att se på Riksbyggens arbete med att anpassa sin 
verksamhet till klimatförändringarna. 

Syfte och frågeställning

Studiens syfte var att kartlägga Riksbyggens kunskapsresurser för det vidare arbetet med 
implementering av klimatanpassningsåtgärder som en del av kunderbjudandet, samt 
att skapa en bild av vilka ytterligare resurser i termer av kunskap som efterfrågas av de 
anställda.

För att uppfylla studiens syfte utgår studien utifrån följande frågeställningar: Vilka 
resurser har Riksbyggen för arbetet med klimatanpassning idag? Vilka kunskaper 
efterfrågas för det vidare arbetet?

Metod

Studien bygger på aktörsanalys av en rad medarbetares inställningar till det vidare 
arbetet med klimatanpassning inom Riksbyggen. Bland informanterna finns även 
en bostadsrättsförening och en intresseförening representerade, då detta arbete även 
strävat efter att studera kopplingen och samverkan mellan Riksbyggen och dess ägare. 
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Metoden som valts för insamling till studiens empiri är i första hand halvstrukturerade, 
kvalitativa intervjuer, vilket motiveras genom metodens möjlighet att erhålla ett 
djupare perspektiv på informantens ställningstagande och därmed möjlighet att 
besvara studiens frågeställningar. Vidare ingår en litteraturstudie av en rad offentliga 
och företagsinterna dokument från Riksbyggen. Dokumenten har valts ut då de 
representerar hela verksamheten och redogör för var Riksbyggen står i den politiska 
debatten kring hållbarhet och mer specifikt klimatanpassning, samt presenterar hur 
arbetet organiseras internt och externt.

Det empiriska materialet, i form av transkriberade texter från intervjuer samt dokument 
från Riksbyggen, har analyserats genom aktörsanalys. Aktörsanalys är ett verktyg för 
att generera kunskap om hur aktörer, individer eller organisationer ställer sig till ett 
visst problem (Varvasovskzy och Brugha 2000). Analysen söker inblick och förståelse 
för vilka intentioner, relationer och intressen dessa tar med sig in i beslutsfattarrollen. 
I inledande skede identifieras komponenterna av problemet, för att sedan studera 
aktörernas positioner i relation till problemet och till varandra. Aktörer definieras i 
frågan som individer med intresse i det studerade problemet, som på något sätt är 
drabbade av problemet eller som på grund av sin position kan ha ett aktivt eller passivt 
inflytande på beslutstagande inom Riksbyggen.

Efter aktörsanalys och kategorisering har materialet ställts i relation till den teoretiska 
referensramen. En teoretisk referensram har valts framför en särskild teoretisk 
vinkling, då ämnet skulle belysas genom flera perspektiv. Den teoretiska referensramen 
består således av forskning kring människan i ett förändrat klimat, involvering av 
klimatskydd i stadsutvecklingen och förutsättningar för en effektiv klimatanpassning. 
Med denna mångfacetterade teoretiska referensram har kopplingen beskrivits mellan 
klimatförändringarnas komplexa natur och de metodologiska utmaningar de medför 
samhället.  

I syfte att ytterligare klargöra informanternas ställningstagande, samt för att framställa 
en grafisk bild av deras inställningar, har en enklare kategorisering genomförts. 
Metoden mapping different approaches har använts. Den är ett sätt att klassa attityder 
till förändring genom att kombinera inställningen till miljö- och socioekonomiska 
problem (Hopwood, Mellor och O’Brien 2005). Kategoriseringssystemet är grovt 
vilket gör samtliga kategoriseringar till förenklingar och kategorierna bör således inte 
betraktas som orörliga. I systemet finns tre olika förhållningssätt till hållbar utveckling 
representerade: status quo, transformation och reform. 

I studien redovisas det empiriska materialet av både litteratur- och intervjustudier. 
Riksbyggens organisation presenteras översiktligt (se figur 1) och inriktas sedan 
på företagets arbete med hållbarhet, detta eftersom det kommande arbetet med 
klimatanpassning kommer att utgå från hållbarhetsenheten. Tio personer som arbetar 
på Riksbyggen har intervjuats. Nedan presenteras Riksbyggens organisation med 
markeringar för var i organisationen informanterna befinner sig. I studien har ett 
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medvetet val gjorts att använda tre informanter som är placerade på ett visst område, 
men som operativt arbetar på regional nivå i syfte att erhålla en bredare bild av 
verksamheten.

Figur 1. Riksbyggens organisationskarta med markeringar för varje informants placering. 
Markeringar i övre, vänster hörn representerar informanter från en bostadsrättsförening respektive 
en intresseförening (Riksbyggen 2015a).

Resultat

Efter studiens kategorisering av informanternas olika syn på hållbar utveckling, 
konstaterades att merparten av informanterna, sex av tio, kunde klassificeras under 
förhållningssättet status quo (se figur 2). Individer som befinner sig kring det 
förhållningssättet ser behov av förändring men betraktar varken miljömässiga eller 
socioekonomiska problem i verksamheten som helt oövervinnerliga. I kategorin ryms 
även förespråkare för teorin om ekologisk modernisering som drivs av tankar kring att 
natur och miljö i större utsträckning bör beskrivas som beroende av varandra (Spaargaren, 
Mol och Buttel 2000). Trots att denna kategorisering är grov, kan den som underlag 
för analys visa var samtliga informanter befinner sig inom den allmänna debatten 
kring hållbar utveckling. Debatten behandlar relationen mellan socioekonomiska och 
miljömässiga problem, en relation som också behandlas i Riksbyggens arbete med 
hållbarhet genom rapporten ”Planeten ska med” (Riksbyggen 2015b). Att samtliga 
informanter resonerar i termer av hållbar utveckling genom resonemang kring 
miljörelaterade problem, såväl som socioekonomiska bekymmer, visar god förankring 
av Riksbyggens redan befintliga arbete med hållbarhet – något som i sin tur innebär 
goda förutsättningar för ett lyckat vidare arbete med klimatanpassning.
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Figur 2. Schematisk bild över olika förhållningssätt till hållbar utveckling (efter Hopwood m fl 
2005:41). Merparten av informanterna, sex av tio, kan klassificeras under förhållningssättet status 
quo.

Riksbyggen befinner sig enligt resultaten från denna studie alltså i uppstartsfasen 
kring arbetet med att implementera klimatanpassningsåtgärder som en del av 
kunderbjudandet. Av studiens empiriska material har kunnat konstateras att lite 
kännedom finns om begreppet klimatanpassning, men att ämnet berör och engagerar 
flertalet av studiens informanter. Hållbarhetsbegreppet diskuteras flitigt i verksamheten 
men mindre uppmärksamhet ägnas åt just klimatanpassning. I syfte att få begreppet 
och användningsområdet mer integrerat i verksamheten, efterfrågar flera informanter 
grundläggande och allmän kunskap om åtgärder och effekter.

Diskussion och slutsats

Medvetenheten hos svenska aktörer om näringslivets betydelse i att bidra med kunskap 
och erfarenhet till den nationella klimatanpassningen har ökat. Denna studie har 
behandlat arbetet med klimatanpassning på Riksbyggen genom att kartlägga företagets 
resurser för, och inställningar till, det vidare arbetet med klimatanpassning av befintliga 
och nyproducerade bostadsbestånd.

Riksbyggen står inför en rad olika utmaningar när det gäller det fortsatta arbetet med 
att implementera klimatanpassningsåtgärder som en del av kunderbjudandet. Som en 
verksamhet med tydlig miljö- och klimatpåverkan samt som representant för en stor 
grupp individer i bostadssektorn, har Riksbyggen ett stort ansvar gentemot sina kunder 
och gentemot samhället som helhet. Riksbyggen har vidare ett behov av ett välanpassat 
samhälle som står robust inför klimatförändringarnas effekter, vilket gör att företaget 
har ett stort intresse i inte bara sin egen, utan också samhällets anpassning till det 
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förändrade klimatet.

Genom att implementera klimatanpassningsåtgärder som en del av kunderbjudandet 
kan Riksbyggen utveckla sitt arbete med hållbarhet och därmed möta de, från 
allmänheten, ökade hållbarhetskraven på verksamheter som potentiellt bedriver 
miljöfarlig verksamhet. I inledningsfasen av arbetet, för Riksbyggens del, ligger 
den största utmaningen i att etablera en grundläggande kännedom och kunskap 
om klimatanpassning hos företagets anställda. En bred kunskap på området hos 
medarbetare kan underlätta implementeringen av klimatanpassningsåtgärder som 
en del av kunderbjudandet, då en stor del av arbetet består av kommunikation med 
existerande och potentiella kunder. Man kan här dra nytta av miljövetenskapliga 
utgångspunkter som behandlar sambanden mellan människa, samhälle och miljö i syfte 
att beskriva klimatrelaterade effekters konsekvenser på befintliga och nyproducerade 
bostadsbestånd.

Studien har utmynnat i tre slutsatser:

• Riksbyggen har goda förutsättningar för ett ambitiöst och välutvecklat arbete med 
klimatanpassning tack vare företagets väl implementerade arbete med hållbarhet.

• Att implementera klimatanpassningsåtgärder som en del av kunderbjudandet 
bedöms vara en god strategi för vidare delaktighet i det nationella arbetet med 
klimatanpassning, detta på grund av företagets kooperativa värdegrund som gör det 
möjligt att på ett ambitiöst sätt arbeta utefter långsiktiga och hållbara mål. Vidare 
har Riksbyggen goda förutsättningar att lyckas med att engagera sina kunder, 
som också utgör företagets ägare, på grund av den goda kommunikationen om 
hållbarhet mellan ledning och ägare.

• Enligt studiens empiriska material, känner Riksbyggens medarbetare av det 
ökande intresset för hållbarhetsfrågor och klimatanpassning från omvärlden. För 
att kunna möta den ökade efterfrågan på engagemang så efterfrågas i sin tur flera 
olika kunskapsresurser av Riksbyggens medarbetare. Klimatrelaterade effekter 
behöver i större utsträckning kommuniceras internt i syfte att möta den osäkerhet 
och komplexitet som råder kring klimatförändringarnas effekter och konsekvenser. 
Konkreta verktyg för att sprida information och inspiration till både medarbetare 
och kunder efterfrågas och i studien har föreslagits gemensamma begreppsramar 
som ökar förståelsen för förutsättningar och förmåga att delta i projektet på flera 
nivåer av Riksbyggens organisation. Vidare efterfrågas en generell sårbarhetsanalys 
för Riksbyggens befintliga bostadsbestånd som definierar vilka bostadsbestånd 
som ligger i riskzonen för konsekvenser av klimatförändringarnas effekter. Även 
en konkret kostnadskalkyl för klimatanpassningsåtgärder efterfrågas, en kalkyl 
som på tydligt vis visar var, och hur mycket, som kan sparas i monetära termer. 
En kostnadskalkyl av detta slag skulle kunna underlätta för försäljningen av 
klimatanpassningsåtgärder.
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En kartläggning av befintliga och efterfrågade resurser av socialt kapital i form 
av kunskap utgör en god grund för det fortsatta arbetet med att implementera 
klimatanpassningsåtgärder som en del av kunderbjudandet på Riksbyggen. Vidare 
har studien visat att det är viktigt att involvera både miljömässiga, samhälleliga och 
individuella aspekter för att erhålla strategier för anpassning till ett förändrat klimat.
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4.3 Miljöpåverkan från hushåll. Miljöutredning av brf 
Malmöhus 49. 

Henric Lindau. Examensarbete för masterexamen 30 hp, Lunds universitet. Tillämpad 
klimatstrategi. Handledare: Johanna Alkan Olsson, Centrum för miljö- och 
klimatforskning (CEC), Lunds universitet och Karolina Brick, Riksbyggen.

Sammanfattning

Detta examensarbete hade som syfte att diskutera vilka verktyg som behövs för att arbeta 
med miljöfrågor i en bostadsrättsförening. Detta innefattar vad bostadsrättsinnehavare 
kan göra för att reducera sin miljöpåverkan, samt vilka krav som kan ställas på deras 
ideella arbete ur miljösynpunkt. Genom en fallstudie i form av en miljöutredning av 
bostadsrättsföreningen Malmöhus 49, som förvaltas av Riksbyggen, har en modell tagits 
fram för att underlätta för hushåll att begränsa sina miljöaspekter och därmed reducera 
sin miljöpåverkan. Åtta stycken miljöaspekter som Malmöhus 49 ger upphov till 
identifierades, varav fyra bedöms som signifikanta. För att minska sin miljöpåverkan kan 
Malmöhus 49 sammanfatta sina målsättningar i en miljöpolicy, och bestämma ett antal 
miljömål som ska uppnås med utgångspunkt från de betydande miljöaspekterna. Vidare 
kan bostadsrättsföreningen strukturera upp sitt miljöarbete i ett miljöledningssystem. 
Alla definierade mål bör kopplas till relevanta arbetsrutiner för alla som är involverade, 
och resultatet bör uppföljas och utvärderas för att få effekt. Gällande de identifierade 
betydande miljöaspekterna kan de boende reducera sin energianvändning genom 
till exempel individuell mätning av el- och uppvärmningskostnader. Genom bättre 
information från styrelsen kan de förbättra sin avfallshantering. Riksbyggen kan 
hjälpa till att reducera de betydande miljöaspekterna genom noggrann kontroll av sina 
leverantörer, samt om möjligt fasa ut vissa av de farliga kemikalier som används och 
ersätta dessa med mindre hälso- och miljöfarliga alternativ. Dessutom kan Riksbyggen 
utveckla sin roll som bollplank åt bostadsrättsföreningen genom att tydliggöra länken 
mellan miljöarbetet på föreningsnivå kopplat till nationell lagstiftning, samt till 
relevanta nationella och lokala miljömål.

Nyckelord: el och uppvärmning, vattenanvändning, produktinköp, tjänsteupphandling, 
transporter, byggnadsmaterial, kemikaliehantering, avfall

Inledning

Alla typer av verksamheter inverkar på miljön på något sätt. Med miljöaspekter 
menas de specifika aktiviteter som har eller kan ha inverkan på den miljö som finns i 
verksamhetens omgivning. Med miljö avses samspelet mellan allt från människor, mark, 
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luft, vatten, flora, fauna och naturresurser. En verksamhet kan ha både positiv och negativ 
miljöpåverkan. Det finns alltid miljöaspekter, stora som små, att ta i beaktning. Om en 
miljöaspekt är så pass allvarlig att den orsakar eller kan orsaka betydande miljöpåverkan 
kallas den för en betydande miljöaspekt. En verksamhet kan reducera sin miljöpåverkan 
genom att på olika sätt kontrollera och begränsa sina miljöaspekter. Detta är angeläget 
för verksamheten att göra av flera anledningar. Främst handlar det om att bidra till en 
hållbar värld för sig själv och för kommande generationer (Naturvårdsverket 2014). 
Dessutom kan en minskad miljöpåverkan leda till ekonomiska besparingar, till exempel 
vid energieffektivisering (Energimyndigheten 2013). Genom en miljöutredning kan 
en verksamhet grundligt kartläggas på olika sätt och dess miljöaspekter definieras. 
För att förenkla miljöarbetet kan verksamheten strukturera upp detta i form av ett 
miljöledningssystem. Detta görs för att underlätta för alla medarbetare vad som ska 
göras och var. En verksamhet kan minska sin påverkan på miljön och samtidigt göra 
ekonomiska vinster genom att till exempel minska sin resursanvändning, begränsa sina 
utsläpp av föroreningar och effektivisera sina arbetsrutiner. Dessutom kan verksamheten 
på ett enklare sätt hantera krav från lagstiftare, myndigheter och kunder (i detta fall nya 
bostadsrättsägare) som ständigt ökar (Brorson och Almgren 2009).

Intresset för miljöarbete i hushåll varierar. Ofta ligger fokus på miljöfrågor högt upp 
på agendan på till exempel arbetsplatser, medan hur miljön är där hemma glöms 
bort. Hushållen är grunden till våra liv, vårt levnadssätt lägger grunden för vilka 
miljöproblem vi skapar. Om goda vanor bildas redan hemmavid kan detta leda till ett 
bredare helhetstänkande, vilket kan få positiva miljöeffekter i hela samhället (Boverket 
2011; Naturvårdsverket 2008).

Syfte och frågeställning

Detta examensarbete hade som syfte att diskutera vilka verktyg som behövs för att arbeta 
med miljöfrågor i en bostadsrättsförening. Detta innefattar vad bostadsrättsinnehavare 
kan göra för att reducera sin miljöpåverkan, samt vilka krav som kan ställas på deras 
ideella arbete ur miljösynpunkt. Genom en fallstudie i form av en miljöutredning av 
bostadsrättsföreningen Malmöhus 49, som förvaltas av Riksbyggen, har en modell tagits 
fram för att underlätta för hushåll att begränsa sina miljöaspekter och därmed reducera 
sin miljöpåverkan. Målgrupperna för examensarbetet är dels bostadsrättsföreningar, 
och dels Riksbyggen som med sitt förvaltningsansvar kan bidra till miljöarbetet hos 
bostadsrättsföreningar. 

Detta examensarbete hade som ambition att besvara följande frågeställningar: Vilka 
miljöaspekter har bostadsrättsföreningen Malmöhus 49? Vilka av dessa miljöaspekter 
leder till en betydande miljöpåverkan? Vad kan de olika involverade aktörerna göra för 
att minska sin miljöpåverkan?
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Metod

Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie av tidigare examensarbeten relaterade 
till miljöutredningar och miljöledningssystem. Hur bostadsrättsföreningar arbetar med 
fastighetsskötsel och miljöfrågor har även studerats för att ge en uppfattning om vad som 
är relevant att inkludera under arbetets gång. Därefter har ett antal intervjuer genomförts 
med representanter för Riksbyggen, för att undersöka vad de efterfrågar (Esaiasson        
m fl 2001). En bostadsrättsförening av rimlig storlek valdes ut. Dokumentgranskning 
av årsredovisningar, energideklarationer, driftövervakningsprotokoll med mera, samt 
ett antal intervjuer har genomförts med personer från styrelsen i bostadsrättsföreningen 
Malmöhus 49 samt från Riksbyggen. Resultatet från miljöutredningen har varit grunden 
för den modell som tagits fram till Riksbyggen för bedömning och kvantifiering av 
miljöaspekter (Eliasson 2013; Nilson 2005; Uppsala universitet 2010; Zackrisson 
2002).

Omfattningen av en miljöutredning styrs av hur en verksamhet ser ut. Därför var 
det viktigt att i ett initialt skede samla in information kring verksamhetens struktur 
och organisation, verksamhetens tjänster och volymer, vilket miljöarbete som bedrivs 
i nuläget, vilka lagar och andra krav som ska tillämpas på verksamheten, samt om 
det inträffat några olyckor och tillbud som har eller skulle ha kunnat orsaka negativ 
miljöpåverkan. Information som också var relevant i detta skede var hur både Riksbyggen 
och bostadsrättsföreningen arbetar med fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning, 
eftersom detta sätter gränser för vad som görs i dagsläget, och även vad som inte görs 
som skulle kunna utvecklas.

Innan miljöutredningen genomfördes antogs vilka miljöaspekter som är mest 
relevanta för verksamheten, vilket grundade sig på verksamhetsbeskrivningen samt 
litteraturstudier. Dessa användes sedan under resterande delar av miljöutredningen, och 
kontrollerades regelbundet ifall ändringar behövde göras. Nästa steg var att kvantifiera 
dessa miljöaspekter, det vill säga uttrycka i vilka mängder de förekommer, samt relatera 
dem till vilken påverkan de har på miljön. Efter att miljöaspekterna identifierats 
bedömdes de utifrån sin allvarlighetsgrad, det vill säga hur betydande de är i förhållande 
till varandra och till verksamhetens storlek. I detta examensarbete definierades vad som 
är betydande som ett relativt begrepp i förhållande till hur verksamhetens förutsättningar 
ser ut för Malmöhus 49.

De utvalda miljöaspekterna bedömdes sedan utifrån ett antal kriterier, varefter de 
graderades enligt en bestämd skala. Miljöaspekterna bedömdes först utifrån sin 
omfattning, det vill säga i hur stora mängder de uppkommer, samt hur stor del av 
verksamheten som ger upphov till dem. Därefter bedömdes hur stor negativ eller positiv 
påverkan på miljön de olika miljöaspekterna kan ge upphov till. Slutligen diskuterades 
relevant lagstiftning samt nationella miljömål i förhållande till respektive miljöaspekt.
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Resultat

Nedan finns de miljöaspekter som verksamheten i bostadsrättsföreningen Malmöhus 
49 ger upphov till. Av dessa bedöms fyra stycken ha betydande miljöpåverkan, vilka är 
markerade med kursivt. Denna bedömning grundar sig på miljöutredningens resultat 
samt relevant lagstiftning och andra krav.

• El och uppvärmning

• Vattenanvändning

• Produktinköp

• Tjänsteupphandling

• Transporter

• Byggnadsmaterial

• Kemikaliehantering

• Avfall

Diskussion och slutsats

Bostadsrättsföreningar kan förbättra sitt miljöarbete och uppnå ständiga förbättringar 
genom att sätta upp konkreta mål och handlingsplaner. För att minska sin 
miljöpåverkan kan Malmöhus 49 sammanfatta sina målsättningar i en miljöpolicy, och 
bestämma ett antal miljömål som ska uppnås med utgångspunkt från de betydande 
miljöaspekterna. Vidare kan bostadsrättsföreningen strukturera upp sitt miljöarbete 
i ett miljöledningssystem baserat på resultatet i denna miljöutredning. Alla mål ska 
kopplas till relevanta arbetsrutiner för alla som är involverade, och resultatet ska 
uppföljas och utvärderas. Gällande de betydande miljöaspekterna kan de boende 
reducera sin energianvändning genom till exempel individuell mätning av el- och 
uppvärmningskostnader. Genom bättre information från styrelsen kan de förbättra sin 
avfallshantering.

Riksbyggen kan hjälpa till att reducera de betydande miljöaspekterna genom noggrann 
kontroll av sina leverantörer, samt om möjligt fasa ut vissa av de farliga kemikalier 
som används och ersätta dessa med mindre hälso- och miljöfarliga alternativ. Dessutom 
kan Riksbyggen utveckla sin roll som bollplank åt bostadsrättsföreningen genom att 
tydliggöra länken mellan miljöarbetet på föreningsnivå kopplat till nationell lagstiftning, 
samt till relevanta nationella och lokala miljömål. Eftersom detta är en grundläggande 
förstastudie finns det möjlighet att utifrån resultatet ta fram en generisk checklista, för 
att till exempel underlätta för de boende att minska sina el- och vattenkostnader. En 
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sådan checklista kan tas fram i vidare forskning inom detta område, för att ännu mer 
konkretisera vad de olika aktörerna kan bidra med i det fortsatta arbetet för en bättre  
miljö. Det skulle även gå att utveckla en liknande checklista för klimatanpassnings-
åtgärder med utgångspunkt i samma metodik även om klimatanpassning inte varit 
fokus i denna studie.
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4.4 Grönytor som klimatåtgärd. Argument och 
implementering i Malmö stads detaljplanering. 

Erik Johansson. Examensarbete för masterexamen 30 hp, Lunds universitet. Tillämpad 
klimatstrategi. Handledare: Victoria Sjöstedt, Centrum för miljö- och klimatforskning 
(CEC), Lunds universitet och Karolina Brick, Riksbyggen.

Sammanfattning

Denna studie använder intervjuer med planerare i Malmö för att undersöka hur grönyta 
som klimatåtgärd förespråkas och implementeras i detaljplanering på kommunal nivå. 
Resultatet visar att planeringen av grönyta motiveras med och påverkas av främst 
sociala och estetiska argument. Klimatargumentet värderas lågt, men håller på att stiga 
i betydelse inom organisationen. Detta sker delvis genom vad som i studien valts att 
kallas ”återuppfinning av klimatfrågan”, genom att exempelvis omdefiniera denna 
som hantering av dagvatten. Även om denna återuppfinning inte nödvändigtvis är 
negativ för grönyta som klimatåtgärd, riskerar den att förstärka skillnaden i kunskap 
och medvetenhet om klimatet mellan traditionella yrkesroller i miljövetenskap kontra 
planering och underhåll. Kommande studier bör bredda det empiriska underlaget för 
en mer heltäckande förståelse av de olika involverade aktörernas tankeramar och hur 
detta påverkar grönyta som klimatåtgärd. 

Nyckelord: stadsplanering, grönyta, klimatförändringar, lokalt miljöarbete, 
planeringsprocesser

Inledning och syfte

Att gå från ord till handling i miljöfrågor har ofta visat sig vara svårt, både på global, 
nationell och på lokal nivå. En viktig åtgärd, inte minst på svensk kommunal nivå, 
handlar om att genom fysisk planering minska utsläpp av växthusgaser och hantera 
följderna av klimatförändringarna. Kunskap och rätt argumentering hos stadsplanerare 
är viktigt för att säkra att klimathänsyn faktiskt implementeras i bebyggelsen genom 
detaljplaneprocessen. En rad studier har visat att olika typer av grönyta i stadsmiljö 
kan spela en viktig roll som både utsläppsminskare och som ett led i anpassningen 
till klimatförändringarna (Akbari 2002; Brack 2002; Getter m fl 2009; Hough 1995; 
Jabareen 2006; Nowak och Crane 2002). Kunskapen om denna klimatåtgärd på 
kommunal nivå är dock inte tillräckligt utredd. 

Denna studie hade ambitionen att bredda kunskapen om vilka argument som lyfts fram 
vid utformningen av detaljplaner, och om och i vilken omfattning klimat och anläggande 
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av grönytor förespråkas bland dessa. Studien undersöker även hur dessa argument 
implementeras i planeringen. Följande frågeställningar adresseras: Med vilka argument 
säkras grönytor i ny stadsbebyggelse? Hur värderas klimatargument gentemot andra 
argument som framkommer vid utformandet av en detaljplan? I vilken utsträckning 
implementeras grönyta som klimatåtgärd utifrån detaljplanens förutsättningar?

Flera studier har undersökt implementeringen av klimatåtgärder i allmänhet i den 
svenska fysiska planeringen (Eliasson 2000; Glaas 2013; Storbjörk och Hjerpe 2014; 
Uggla och Storbjörk 2012); få har dock utgått från grönyta som en ”paketlösning” 
på klimatrelaterad problematik. Inte heller har konkreta argument kring klimat och 
grönyteåtgärder på detaljplanenivå undersökts tillräckligt.

Denna studie är inte endast relevant för klimat- och miljövetare och hur dessa kan 
kommunicera grönytors klimatrelaterade potential till stadsplanerare, utan även andra 
intressenter i stadsplaneringsprocessen – inte minst planerarna själva. Även exempelvis 
byggherrar med intresse av att bygga mer hållbart, kan ha nytta av att känna till hur 
olika argument värderas vid utformningen av detaljplaner.

Metod

Studien använde fallstudiemetoden. I huvudsak intervjuades detaljplanehandläggare på 
Malmö stads stadsbyggnadskontor. Intervjuerna baserades delvis på specifika detaljplaner 
handlagda av de intervjuade. Utifrån planerings- och implementerings-teori (Fog m fl 
1992; Håkansson 2005; Rogers 2003) samt förutsättningar på kommunal nivå, gjordes 
följande antaganden:

• Planhandläggare inom kommunen besitter professionella kunskaper som de har 
politiskt mandat att tillämpa i utformningen av detaljplaner.

• I detaljplaneutformningen måste olika typer av professionella argument vägas emot 
varandra, vilket påverkar planeringen av grönyta. Här spelar även andra typer av 
argument in.

• Kunskapen om grönytors potential som klimatåtgärd finns inom kommunen, 
men är högre hos miljöförvaltningen än hos stadsbyggnadskontoret. Den 
genomgår implementeringsfasen, där miljöförvaltningen med sin expertis agerar 
förändringsagenter. Inom implementeringsfasen på stadsbyggnadskontoret är 
återuppfinning av grönytors potential troligen förekommande.3

3 Enligt Rogers (2003) teori om diffusion of innovations. I detta fall ses grönyta som klimatåtgärd som 
en innovation som håller på att få fäste i kommunens organisation. Så kallad återuppfinning är vanligt 
förekommande i implementeringsfasen då individerna i en organisation försöker anpassa innovationen till 
sina specifika förutsättningar.



Argument
kategori

Estetisk
synpunkt

Vackert/försköning/förfulning 4 3 3

Samspel med omgivning
Ljusförhållanden
Sikt/överblick
Vistelseyta/lek/rekreation

Trygghet/otrygghet/
kriminalitet

Social
synpunkt

Argument Poäng egen 
värdering

Poäng 
upplevelse 
av SBK

Poäng 
faktiskt
genomslag/
frekvens

1
0
0
5

2

3
0
0
4

3

1
0
1
4

2

Förtätning/täthetsgrad
Tillgänglighet
Psykisk/fysisk hälsa

Luft/vattenföroreningar
Buller
Översvämningar

Hälso
synpunkt

Klimat/
risk

1
0
5

3
2
5

3
0
3

3
3
5

2
0
2

2
2
3
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De argument som antas påverka mängden grönyta som planeras in i detaljplanerna, 
sammanställdes i en tabell. Argumenten baserades på Fog m fl (1992) och utvecklades 
utifrån de argument som framkom i de granskade detaljplanedokumenten, exempelvis 
detaljplanens samspel med omgivningen. De direkt klimatorienterade argumenten 
för grönyta innefattade ”översvämningar”, ”hetta”, ”vind/kyla”, ”växthusgaser” samt 
”energianvändning” (se resultat nedan). Dessa är alltså alla tänkbara följdeffekter av ett 
förändrat klimat i urban miljö samt faktorer där grönyta kan spela roll som dämpning 
av effekterna. 

De intervjuade ombads att poängsätta argumenten från 1-5, där 5 innebär mycket 
stor vikt och 1 innebär mycket liten vikt (se tabellen nedan för exempel). Denna 
poängsättning skedde i kategorierna ”egen värdering” (hur högt planeraren själv värderade 
argumentet i utformningen av en specifik detaljplan) samt ”faktiskt genomslag” (hur 
stort det faktiska genomslaget blev då argumentet diskuterats med övriga intressenter 
planprocessen). Den första kategorin är intressant att studera eftersom den visar på 
planerarnas egna kunskaper och värderingen av dessa, och därmed vilken potential 
olika argument har. Eftersom denna studie fokuserar på grönytor i klimatperspektiv 
är kunskapen och värderingen av dessa argument givetvis extra intressant. Den andra 
kategorin är intressant eftersom den visar på planerarnas förmåga att implementera 
detta argument i praktiken, och även hur starkt inflytande exempelvis byggherrarna har 
över de gemensamma diskussionerna kring utformningen av planen.

Tabell 1. Exempel på poängranking gjord i tabell av respondent i studien.



0

1

2

3

4

5
Vackert;…

Samspel med omgivning
Ljusförhållanden

Sikt/överblick

Vistelseyta/lek/rekreat…

Trygghet/otrygghet/kri…

Förtätning/täthetsgrad

Tillgänglighet

Psykisk/fysisk hälsa

lu /va enföroreningar

buller
översvämningar

he a
vind/kyla

växthusgaser
energianvändning

biologisk mångfald

Avsa  budget

Avsa  d/ dsbrist

Underhåll

Kommersiella…

Önskemål/åsikter från…

Byggherrens önskemål

Arkitektens önskemål
Externa…

Framkomlighet

Egen värdering -samtliga

SBK1 SBK2 SBK3 SBK4

Hetta
Vind/kyla

Energianvändning
Biologisk mångfaldMiljö

5
4
4
3
5

4
2
2
2
5

1
1
1
1
4

Växthusgaser

Avsatt budget
Avsatt tid/tidsbrist
Underhåll

Byggherrens önskemål
Arkitektens önskemål
Externa händelser/incidenter

Kommersiella intressen/
handel
Önskemål/åsikter från
politiker

Ekonomi

Politik

Övrigt

Tillägg

4
2
x
1

5

3
3
5

4
3
4
1

5

4
4
3

5
2
5
1

2

5
5
2
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Resultat

Nedan presenteras samtliga intervjuades värdering utifrån studiens utvalda detaljplaner. 
Viktigt att komma ihåg är att något olika tolkning av argumentens innebörd var 
oundviklig i intervjuerna. Resultaten ska därför ses som en mer ungefärlig modellering 
av planerarnas tankeramar och vilket genomslag dessa får. 

Figur 1. Sammanställning av samtliga intervjuade planhandläggares värdering av de olika 
argumenten. “SBK” 1-4 betecknar de intervjuade på stadsbyggnadskontoret.
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Figur 2. Sammanställning av samtliga intervjuade planhandläggares upplevda genomslag av de 
olika argumenten. “SBK” 1-4 betecknar de intervjuade på stadsbyggnadskontoret.

Som figurerna visar, värderades grönyta ur estetiskt och socialt perspektiv högre än 
grönyta ur klimatperspektiv. I klimatkategorin var troligen också argumentet ”vind/
kyla” något övervärderat eftersom lösningen på detta problem snarare låg i utformningen 
av kvartersstrukturen än i anläggandet av mer grönyta. Mest anmärkningsvärt kring 
värderingen av klimatargumenten är att upptag av växthusgaser gavs lägsta poäng av 
samtliga intervjuade i båda kategorier. 

Diskussion

Grönyta i ny stadsbebyggelse säkrades även i de granskade fallen, åtminstone delvis, av 
det kommunala styrdokumentet ”Miljöbyggprogram Syd”. Detta program innehåller 
en rad tekniska krav, där bland annat relativt heltäckande regler kring säkring av 
mängden grönyta ingår. Detta program tillämpas emellertid endast då marken som ska 
bebyggas är kommunalägd. Programmets framtid är också mycket osäker i och med att 
regeringen årsskiftet 2015 avskaffade möjligheten för kommuner till tekniska särkrav. 
Detta innebär i sin tur ytterligare krav på planhandläggarnas kunskaper om grönyta som 
klimatåtgärd för att kunna säkra detta i framtiden. Det kan också komma att innebära 
större ansvar för byggherrarna att i en mer aktiv roll bidra till grönyte- och klimathänsyn 
i planprocessen. Som resultaten från poängvärderingen ovan visar hade byggherren och 
dennes arkitekt stort inflytande över de granskade detaljplaneprocesserna. En av de 
intervjuade planhandläggarna kommenterade:



“dagvatten ryms 
inom de befintliga 
systemen”

“minst 50 % i öppen 
dagvattenledning”

Förstärkning av 
kunskapsskillnader

stadsbyggnadskontoret

Åtgärdsnivå klimat 
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förvaltningen

återuppfinning återuppfinning
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“[…] det beror ju på hur projektet ser ut. Vad det är för byggherre man har att göra 
med, sen ibland hur långt projektet har kommit, om man börjar tidigt är det ju alltid 
lättare än om det redan är ritat, och det har ritats in byggyta och så [av byggherren och 
byggherrens arkitekt]. Då har det varit svårare att hävda andra kvaliteter.” (SBK4)

Detta indikerar att ett större ansvarstagande behövs från byggherrens sida, som 
kombinerat med tydliga gemensamma mål kan ge en mer standardiserad hänsyn till 
grönyta och klimat. I dagsläget sker denna implementering mer från fall till fall utan 
tydliga måttstockar eller uppföljning inom kommunen. Planhandläggarna gav heller 
inte intrycket av att vara särskilt insatta i de juridiska möjligheterna till klimat- och 
grönytehänsyn som – trots lagändringen 2015 – fortfarande finns. 

Samtliga intervjuade upplevde dock att klimatfrågan var på frammarsch inom 
organisationen. Klimataspekter ges även andra termer som bättre passar in i planernas 
terminologi och arbetsrutiner; bland annat fanns exempel med riktlinjer för 
bortledning av dagvatten, vilket kan ses som en återuppfinning av den klimatrelaterade 
problematiken med ökad nederbörd. 

Även om återuppfinning av grönyta som klimatågärd delvis kan konkretisera klimatfrågan 
i det dagliga arbetet, riskerar det även att gå miste om det nödvändiga helhetsgrepp 
denna fråga kräver (se exempelvis Lawler m fl 2008). Återuppfinningen kan också öka 
beroendet av extern kunskap från till exempel kommunens miljöförvaltning, eftersom 
man då inte tillgodogör sig direkta kunskaper om anledningen till en klimatåtgärd, 
utan snarare ger argumentet ett annat värde än det ursprungliga klimatargumentet.

Figur 3. Teoretisk modell över sättet på vilket stadsbyggnadskontoret utökar sin kunskap om 
klimat och grönyta.
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I figur 3 illustreras två exempel från intervjuerna hur dagvattenfrågan återuppfinns hos 
planhandläggarna. Åtgärderna för dagvatten kan ha samma faktiska innebörd (lodrät 
axel), men med olika kunskapsbas, där det vänstra citatet kan ge bättre helhetskunskap 
om klimat och grönyta, medan det högra helt återuppfinner problemet till en teknisk 
fråga med en mindre långsiktig lösning. I det vänstra fallet minskar kunskapsskillnaderna, 
medan det högra cementerar eller förstärker dem.

För exempelvis en byggherre med höga klimatambitioner finns alltså valmöjligheten 
att bättre lära sig de argument kring estetik och sociala värden som poängsättningen 
visade att planerarna fortfarande värderar högst, eller att istället använda konkreta 
klimatargument, som till exempel framtida översvämningsrisker. Denna studie 
förespråkar alltså det senare som den mest långsiktigt hållbara lösningen för säkring och 
implementering av grönyta vid nybyggnation. 

Slutsatser

Nedan sammanfattas studiens resultat.

Med vilka argument säkras grönytor i ny stadsbebyggelse?
Studiens resultat visar att grönytor i staden värderas högt av de intervjuade planerarna. 
Grönytor säkras i detaljplaneprocessen främst med estetiska och sociala argument, och 
i viss utsträckning även med andra argument som till exempel biologisk mångfald. Ett 
tydligt regelverk – Miljöbyggprogram Syd – utgör dock ett mycket viktigt komplement, 
där tydliga riktlinjer för grönyta finns. Detta program implementeras mest då marken 
är kommunalägd. Planerarna förlitar sig i stor utsträckning på att programmet är 
tillräckligt för grönyta ur klimatperspektiv, vilket delvis kan förklara deras egna 
begränsade kunskap och värdering av dessa argument.

Hur värderas klimatargument gentemot andra argument som framkommer vid 
utformandet av en detaljplan?
Klimatargumenten tillhör de argument som värderas lägst, och ges liten plats i 
detaljplaneutformningen, ofta till förmån för de estetiska och sociala argumenten. 
Planhandläggarnas kunskap om grönytans vikt och potential – både som lösning och 
möjligheten att tillämpa detta juridiskt – har också brister. Planerarens professionella 
yrkesroll behöver följaktligen ytterligare breddas och i större utsträckning innefatta 
klimataspekter och grönytor som lösning på detta. Detta inte minst eftersom 
miljöbyggprogrammets framtid är oviss i och med den nya utformningen av PBL. 
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I vilken utsträckning implementeras grönyta som klimatåtgärd utifrån detaljplanens 
förutsättningar?

Vad gäller detaljplaner på kommunalägd mark innebär Miljöbyggprogram Syd att 
grönyta indirekt blir svaret på klimatproblematik. I övrigt sker implementeringen mer 
på fall till fall-basis. En tendens finns dock mot att frågan stiger i betydelse, både i direkta 
och indirekta termer. Direkt genom att själva termen klimat upplevs bli vanligare, men 
hitintills mest indirekt genom att stadsplanerarna återuppfinner klimatargumentet 
till termer som bättre passar deras dagliga rutiner och ramar. Detta kan ses som både 
positivt och negativt; klimatfrågan konkretiseras delvis, men smalnas samtidigt också 
av, vilket förminskar det nödvändiga helhetsgrepp och kunskap denna fråga kräver.

Denna studie har bidragit till forskningen kring klimatorienterad stadsplanering 
genom att kartlägga och värdera konkreta argument som tas upp i detaljplanearbetet, 
i förhållande till grönyta som klimatåtgärd. Detta är användbart för att – i arbetet för 
mer klimatorienterad stadsplanering – förstå planerares resonemang och tankeramar 
och därmed underlätta fortsatt arbete framåt. Studien har också visat på bristande 
kunskaper hos planerare på kommunal nivå samt omformulering av kunskap kring 
klimatfrågan. Den bristande koordination mellan olika förvaltningar och yrkesroller 
och klimathänsyn på fall till fall-basis som Storbjörk och Hjerpe (2014) identifierat, har 
bekräftats i denna studie, likaså planerarnas beroende av extern expertis, vilket framhävs 
av Uggla och Storbjörk (2012), samt bristen på kvantitativa mål (Pettersson 2014). 

Kommande studier bör bredda det kvantitativa underlaget, främst genom att se på 
fler detaljplaner samt inkludera fler aktörer och fler kommuner. Att även studera hela 
plan- och byggprocessen hade gett en bättre bild av implementeringen av grönyta. 
Fler detaljplaner över längre tidsspann hade också kunnat visa tydligare tendenser över 
inställningen till klimat och grönyta över tid. Denna förändring är viktig inte minst med 
tanke på de ändrade förutsättningarna i PBL 2015. Det bör noggrannare undersökas 
hur klimataspekter och grönyta skall säkras givet dessa nya juridiska förutsättningar.

Viktigt att nämna är också att denna studie inte säger något om exakt hur mycket 
grönytan minskar eller ökar i Malmö, utan utgår helt enkelt från statistiken att grönytan 
totalt sett minskar. Eftersom grönyta i huvudsak säkras med sociala och estetiska 
argument, betyder dåligt klimatfokus inte automatiskt dåligt generellt grönytefokus. 
Det hade därför varit intressant att noggrannare jämföra olika typer och kvaliteter av 
grönytors minskning och/eller ökning med denna studies resultat. Det hade också varit 
intressant att mer exakt beräkna hur mycket grönytan i Malmö bör och kan öka för att 
säkra ett mer hållbart klimat.
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4.5 Information om informationsanvändningen i 
kommuners arbete med klimatanpassning.

Daniel Nordström. Examensarbete för masterexamen 30 hp, Lunds universitet. 
Tillämpad klimatstrategi. Handledare: Markku Rummukainen och Terese Göransson, 
Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet.

Sammanfattning 

I denna studie har åtta kommuner i Skåne intervjuats för att undersöka hur de använder 
klimatrelaterad information4 i deras arbete med klimatanpassning och vilken ytterligare 
information de skulle vilja ha tillgång till. Resultaten pekar på att det verkar finnas 
ett övergripande mönster där aktörer som exempelvis SMHI och länsstyrelsen spelar 
viktiga roller. Det verkar även finnas en lokal variation i informationsanvändandet där 
bland annat geografiska förutsättningar inverkar på vilken information som används. 
Det som efterfrågas är förutom mer resurser en uppdaterad lagstiftning och ett större 
statligt engagemang, samt fler goda exempel från andra kommuner på vad som fungerar 
respektive inte fungerar. 

Nyckelord: information, klimatanpassning, kommuner

Inledning

Svenska kommuner har det yttersta ansvaret för att anpassa samhället till 
klimatförändringarna (Plan- och bygglagen, 2010:2, 3 §). 2011 publicerade Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) en rapport som visade att få av de 180 kommuner som 
deltog i undersökningen hade tillgång till det material som krävdes för att kunna fatta 
klimatrelaterade beslut i planeringsprocessen, exempelvis översvämningskarteringar och 
höjddata (Sveriges Kommuner och Landsting 2011:15). Något som också framkom av 
undersökningen var vikten av att informationen är lokalt anpassad och presenterad på 
ett sätt som gör den enkel att förstå och använda (Sveriges Kommuner och Landsting 
2011:15, 21). Att ha tillgång till material som är framtaget med användaren i åtanke 
tros vara ett viktigt steg i att förbättra förmågan att hantera klimatrelaterade risker. 
Konceptet klimattjänster, som fått en del uppmärksamhet de senaste åren, kan vara ett 
sätt att göra detta på (Vaughan och Dessai 2014:588). 

Klimattjänster har olika definitioner varav en är: ”En klimattjänst är en process där 
klimatinformation tas fram och levereras på ett sådant sätt att den möter användarens 

4 Med klimatrelaterad information i detta arbete menas information som på något sätt kan hjälpa 
kommuner i deras arbete med klimatanpassning. 
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krav” (World Meteorological Organisation 2011:37) (egen översättning).

Innan framtagandet av användarvänlig klimatinformation behövs dock kunskap om 
vilken typ av information som efterfrågas. Denna studie har sett på vilken information 
ett par svenska kommuner vill ha och hur de använder information i sitt arbete med 
klimatanpassning. Genom att se på hur användandet av information skiljer sig mellan 
olika kommuner var ambitionen att hitta en pusselbit till vilken betydelse informationen 
har i det dagliga klimatarbetet hos kommunerna. 

Syfte och frågeställningar

Huvudsyftet med studien var att undersöka hur kommuner använder sig av 
klimatrelaterad information. Att också undersöka skillnaderna mellan kommunerna 
och vilken information de vill ha, kan ge en indikation på vad som saknas och behöver 
utvecklas för att förbättra kommunernas arbete med klimatanpassning. 

Följande frågeställningar adresseras i studien: Hur används klimatrelaterad information 
i kommunernas klimatanpassningsarbete? Vilken typ av information vill kommunerna 
ha tillgång till för att förbättra sitt klimatanpassningsarbete? Varför vill de ha denna 
information? Hur ska informationen vara presenterad?

Metod

Metoden i studie var en kvalitativ flerfallstudie där utvalda respondenter intervjuades 
i totalt åtta kommuner i Skåne. För att analysera intervjuerna formulerades analytiska 
frågor som sedan ställdes till materialet för att strukturera upp det, dela in det i kategorier 
och underlätta analysen. Figur 1 är en sammanställning som illustrerar hur de olika 
delarna av studien hänger ihop. Existerande teorier och tidigare forskning användes 
som guide i framtagandet av både intervjufrågor och det analytiska ramverket. 

 

Figur 1. Relationen mellan de olika delarna i studien.
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Kommunerna valdes ut genom en geografisk avgränsning till Skåne. Invånarantal 
var en andra faktor som användes för att ta fram urvalet, med invånarantalet i en 
svensk medelkommun som fästpunkt.5 För att också få en indikation på hur långt 
kommunerna kommit i sitt arbete med klimatfrågor användes kommunrankingen från 
2014 genomförd av MiljöAktuellt (Miljöaktuellt 2014). 

Tabell 1 visar vilka kommuner som intervjuats, deras placering i rankingen och ifall det 
är en inlands- eller kustkommun.6

Tabell 1. En sammanställning över intervjuade kommuner.

Resultat

Studien visar att kommuner använder sig av information för att identifiera risker och 
för att få en förståelse för hur situationen ser ut idag och hur situationen kan komma att 
förändras i framtiden. Användandet av information skiljer sig inte nämnvärt mellan de 
studerade kommunerna. De övergripande mönstren är att kartmaterial från länsstyrelsen 
och SMHI såväl som information från nätverk med andra kommuner i Sverige och 
utomlands, är något som alla de studerade kommunerna använder sig utav. Det finns 
också lokala skillnader som troligtvis genereras till följd av en kombination av vem det 
är som arbetar med frågorna och den allmänna situationen i kommunen där geografiska 
och politiska faktorer kan spela in. Information verkar dock inte vara huvudorsaken till 
att åtgärder vidtas, utan upplevda erfarenheter tenderar att vara den största drivkraften. 
Detta går också i linje med resultat som påvisats i andra studier som både visat att 
åtgärder tenderar att vara reaktiva (Amundsen m fl 2010:276; Länsstyrelsen Skåne 
2014:13) och att det är lättare att genomföra åtgärder om man råkat ut för något först 

5 En svensk medelkommun har 33 000 invånare (Ekonomifakta 2014). Genom att ta ± 10 000 erhölls ett 
intervall från 22 500 till 43 500 där de extra 500 i vardera ände är för de kommuner som vid avrundning 
upp/ner till närmaste tusental också skulle inkluderas.
6 Ängelholm föll även inom befolkningsintervallet men hade inte möjlighet att delta i studien. 
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(Næss m fl 2005:135; Zahran m fl 2008:558).

Den andra frågan handlade om vilken information kommunerna vill ha tillgång till. 
Det tycks existera en tillfredsställande mängd information om vad som är problemet. 
Däremot tycks det finnas en mindre mängd information om vad som kan och bör 
göras åt de problem som finns. Flera kommuner efterfrågade goda exempel på vad 
som fungerar respektive inte fungerar, då information om detta kan spara både tid och 
pengar. Mer resurser, en uppdaterad lagstiftning och ett större statligt engagemang var 
också något som efterfrågades. 

Hur informationen skulle vara presenterad involverade både konferenser och seminarier, 
men även möjligheten att ha tillgång till informationen på den egna datorn. Alla 
kommuner får idag en hel del rapporter, dock poängterade ingen av kommunerna att 
de inte ville ha fler rapporter. Detta kan vara ett tecken på att rapporter fortfarande 
är ett alternativ när det kommer till att presentera information, men att det även kan 
finnas bättre sätt att presentera viss typ av information än just rapportformen. 

Diskussion

När användandet av information diskuteras är tid en faktor, eftersom informationsflödet 
inte är konstant utan förändras i takt med att ny forskning bedrivs och ny information 
tas fram samt att kunskapen ökar hos kommunerna. Resultat i denna studie kunde 
mycket väl ha varit annorlunda för ett par år sedan, eller om en liknande studie gjordes 
ett par år fram i tiden. Studien från SKL från 2011 som nämndes i introduktionen ger 
en indikation på detta. Den inkluderade många fler kommuner än här, och antingen 
påstod detta examensarbetes åtta kommuner för fyra år sedan att de hade allt de 
behövde, eller så har situationen förändrats sedan dess. 

Något som också framkommit är klimatanpassningens komplexitet. Klimatanpassning 
är ett brett ämne som sträcker sig över flera olika områden av en kommuns arbete, 
vilket gör att det är svårt att hitta en person med det övergripande ansvaret. Inför och 
vid flera intervjuer yttrades kommentarer rörande osäkerheten från respondenternas 
sida ifall de var rätt person att besvara frågorna. Hur denna komplexitet kan hanteras är 
ett intressant ämne och något som skulle vara intressant att utforska vidare i kommande 
studier. 

Figur 2 nedan illustrerar ett sätt att se på resultatet från denna studie, där olika typer 
och källor till information som används av en kommun kan ses som olika behållare. 
Denna studie har undersökt vilka behållare som används av olika kommuner. Nästa 
steg skulle sedan exempelvis kunna vara att studera hur djupa dessa behållare är för att 
utröna hur mycket kunskap som finns tillgänglig och om informationen är i behov av 
uppdateringar? Vem har ansvaret för de olika behållarna och finns det behållare som har 
information som måste översättas för att bättre uppfylla användarnas behov? 
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Figur 2. En illustration av olika informationskällor som kommunerna använder i form av olika 
behållare. Denna studie har sett på om det finns något i behållarna, däremot är djup och andra 
detaljer inte undersökta utan kan ses som en utgångspunkt för framtida studier.

Slutsats

Information är inte huvudorsaken till att åtgärder vidtas men ses inte heller som ett hinder 
i arbetet med klimatanpassning. Åtgärder tenderar att vara reaktiva vilket indikerar att 
erfarenheter och upplevelser till följd av någon form av extremväderhändelse är viktigare 
än information om förebyggande åtgärder. Det verkar finnas ett övergripande mönster 
där aktörer som SMHI, länsstyrelsen och andra kommuner, alla spelar en roll. Det finns 
sedan en lokal variation i vilken information som används, vilket troligtvis uppstår till 
följd av faktorer som upplevda händelser, politiskt engagemang och geografisk utsatthet.

Vad kommunerna vill ha tillgång till varierar till viss del och inkluderar både mer resurser 
och mer information i form av goda exempel från andra kommuner. Information om 
vad som händer med klimatet är inte vad som efterfrågas, utan snarare information 
och exempel på vad som ska göras åt det, gärna presenterat så att det finns tillgängligt 
via den egna datorn eller genom konferenser och seminarier. Att hitta de exempel 
som aldrig var tänkta som klimatanpassningsåtgärder men som faktiskt är det och att 
prova nya idéer i form av pilotprojekt, kan ge lärdomar om vad som fungerar och 
vad som inte fungerar. Det är också viktigt att komma ihåg att informationsflödet 
förändras. Kunskapen kommer att växa när fler studier genomförs. Denna studie 
är en ögonblicksbild av hur situationen ser ut idag och kan både fungera som en 
utgångspunkt såväl som en referenspunkt för vidare forskning. Studien kan vara en 
utgångspunkt för att ytterligare studera vikten av olika typer av information, och för att 
se hur situationen kan ha förändrats i framtiden. När ny information framkommer från 
olika studier är det viktigt att kommunicera denna information till kommunerna för att 
försäkra sig om att de är uppdaterade med den senaste forskningen. Effektiva kanaler 
för informationsutbyte och starka nätverk mellan kommuner och olika organisationer i 
samhället, är centralt för att kunna hantera de utmaningar vi står inför. 
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4.6 Implementering av klimatanpassningsåtgärder med 
samverkan och deltagande. Vilka erfarenheter kan dras 
från hållbarhetsarbetet i bostadssektorn? 

Johanna Nordvall. Examensarbete för masterexamen 30 hp, Lunds universitet. 
Tillämpad klimatstrategi. Handledare: Bernadett Kiss, Internationella miljöinstitutet 
(IIIEE), Lunds universitet och Karolina Brick, Riksbyggen.

Sammanfattning

Risker som kopplas till klimatförändringar i Sverige är torka, värmevågor och 
översvämningar och dessa risker måste hanteras på alla samhällsnivåer och av flera olika 
aktörer. Stöd och råd för hur samhällsaktörer kan förbereda sig kommer från bland annat 
Nationellt kunskapscenter för klimatanpassning och Boverket. Denna studie hade som 
syfte att undersöka möjligheterna för implementering av klimatanpassningsåtgärder 
inom fastighetsförvaltningsföretaget Riksbyggen med fokus på samverkan och 
deltagande med bostadsrättsföreningarna. Studien har utgått från det befintliga 
hållbarhetsarbetet inom Riksbyggen genom att intervjua anställda inom företaget 
och utvalda bostadsrättsföreningar som har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. 
Studien visar att Riksbyggen kan använda sig av erfarenheterna från det nuvarande 
hållbarhetsarbetet vid införandet av klimatanpassning. Riksbyggen har även ansvar 
för att informera bostadsrättsföreningarna om risker till följd av klimatförändring 
och rekommendera olika åtgärder som kan genomföras för att minska riskerna. Det 
är dock respektive bostadsrättsförenings ansvar att avgöra huruvida de ska arbeta 
med klimatanpassning och i så fall vilka åtgärder som ska genomföras. Planeringen 
av klimatanpassningsarbetet inom Riksbyggen bör därför vara tillräckligt generellt så 
att det fungerar som klimatanpassningsåtgärder för de förväntade klimatrelaterade 
förändringarna i Sverige. Samtidigt bör kompetensen för klimatanpassningsåtgärder 
vara tillräckligt hög inom Riksbyggen för att kunna hjälpa till och utforma specifika 
åtgärder utifrån de speciellt utsatta bostadsrättsföreningarnas behov. Studien visar att 
det finns flera verktyg som används inom Riksbyggens hållbarhetsarbete som även 
kan användas vid implementering av klimatanpassningsåtgärder såsom ”Riksbyggens 
enkla miljöidéer” och ”Riksbyggens Hållbarhetstävling”. Utmaningar som finns är 
kunskapsbrist gällande det klimatanpassningsarbete som bedrivs inom Riksbyggen och 
att Riksbyggen inte har inflytande att bestämma vilka klimatanpassningsåtgärder som 
ska genomföras ute i bostadsrättsföreningarna. 

Nyckelord: klimatanpassningsåtgärder, samarbete, deltagande, bostadsrättsföreningar, 
bostadssektorn, hållbarhetsarbete 
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Inledning

När den globala uppvärmningen fortsätter med varmare och blötare klimat i Sverige 
(IPCC 2015; SMHI 2014) måste företag minska sin påverkan på klimatet, men även 
förbereda sig för att förebygga risker som kan uppkomma. Några av de klimatrelaterade 
faror som kan uppstå i svenska städer är torka, värmeböljor och översvämningar 
(Wamsler 2014) vilket påverkar infrastruktur och byggnader samt stadens invånare. 

Fastighetsförvaltare som till exempel Riksbyggen, som har ett stort bostadsbestånd i 
Sverige med 310 000 boende (Riksbyggen 2014), bör ha ett intresse att minska eventuell 
påverkan från klimatrelaterade risker. En strategi för att minska konsekvenserna av 
klimatrelaterade risker är att genomföra klimatanpassningsåtgärder. Dessa åtgärder 
kan genomföras på flera nivåer i samhället. Resultatet av åtgärderna beror på en rad 
faktorer, bland annat hur väl deltagarna är informerade om syftet och vilket mål som ska 
uppfyllas (Stenberg m fl 2009) samt samverkan, vilket påverkar utfallet för agerandet 
efter mottagen information (Hallgren och Ljung 2005). 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie var att analysera hur klimatanpassningsåtgärder kan 
implementeras i Riksbyggens nuvarande organisation genom samverkan och 
deltagande processer med bostadsrättsföreningarna. Huvudfrågeställningen är: Hur  
kan klimatanpassningsåtgärder genomföras i Riksbyggen? 

Följande stödfrågor har använts: Vilka erfarenheter kan dras från det befintliga 
hållbarhetsarbetet med fokus på samarbete mellan personal och bostadsrättsföreningar 
inför klimatanpassningsarbetet? Hur kan bostadsrättsföreningar inkluderas i det 
framtida arbetet med klimatanpassningsåtgärder? Hur kan befintliga arbetsprocesser 
inom Riksbyggen kopplas samman med klimatanpassningsarbetet? 

Metod

Studien har följt en induktiv kvalitativ metodik och involverat en kortfattad deskriptiv 
fallstudie. Material har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med anställda 
inom Riksbyggen och genom strukturerade innehållsfokuserade fokusgruppintervjuer 
med styrelsemedlemmar i utvalda bostadsrättsföreningar. För att strukturera resultatet 
från intervjuerna har ett analytiskt ramverk tagits fram som utgått från Wamsler (2014), 
för att kunna ge förslag på hur Riksbyggen kan arbeta med klimatanpassningsåtgärder. 
Ramverket illustreras med en pyramidstruktur (figur 1) som länkar samman 
Riksbyggens klimatanpassningsarbete med bostadsrättsföreningarnas slutliga val av 
klimatanpassningsåtgärder. 
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Figur 1. Pyramid som illustrerar det analytiska ramverkets beståndsdelar (egen figur baserat på 

Wamsler 2014). 

Resultat

Riksbyggens hållbarhetsarbete utgår från hållbarhetsplanen ”Planeten ska med”, där 
Riksbyggen har satt upp en långsiktig målbild de ska arbeta med genom att kartlägga 
nuläget. En hållbarhetsspecialist arbetar med att ta fram nya idéer och strategier för 
att föra ut ”Riksbyggens enkla miljöidéer”, vilket är ett verktyg som används för 
att stimulera bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsarbete (Brick 2015b). Det har 
kommunicerats mycket kring hållbarhet internt inom Riksbyggen samt gentemot 
bostadsrättsföreningarna (Brick 2015a) och det finns mycket information från 
Riksbyggen som är riktad till bostadsrättsföreningarna (Fransson 2015).

Förutsättningarna att driva igenom beslut och påverka Riksbyggen är olika för 
bostadsrättsföreningarna. Det beror bland annat på sammansättningen av de boende, 
läge, när bostäderna är byggda samt hur stor föreningen är (Fransson 2015). Detta 
nämndes också vid intervjuerna med bostadsrättsföreningarna (Malmöhus 22 
2015; Malmöhus 24 2015; Tuvehus 2 2015). Ett väl fungerande styrelsearbete är en 
förutsättning för föreningarnas arbete med hållbarhetsfrågor och möjlighet att få in ett 
långsiktigt tänk (Åkesson 2015).

Riksbyggen har påbörjat det inledande arbetet för att öka förståelsen för 
klimatförändringarna och eventuella konsekvenser dessa kan leda till i framtiden 
(Szczepanowski 2015; Brick 2015a). Det finns mycket kunskap samlad inom Riksbyggen 
och ett arbete att sammanställa detta kommer att erbjuda kunskapsuppbyggnad och 
erfarenhetsåterförening till olika delar i landet där det finns liknande risker (Brick 
2015a). Samtidigt saknas det kompetens inom företaget som behövs för att kunna 
genomföra arbetet med klimatanpassning (Szczepanowski 2015). 
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Både personal från Riksbyggen och styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningarna är 
eniga om att föreningarna ska involveras, men det råder osäkerhet kring när föreningarna 
bör involveras. Redan i ett tidigt skede ser Riksbyggen att det finns möjlighet att gå 
ut och informera och prata med bostadsrättsföreningar (Brick 2015a; Szczepanowski 
2015). Gemensamt för både personal inom Riksbyggen och bostadsrättsföreningar är att 
information kring vad klimatförändringar är efterfrågas (Malmöhus 22 2015; Tuvehus 
2 2015), vilka risker som kan uppstå (Tuvehus 2 2015) och hur föreningarna själva eller 
i samarbete med Riksbyggen kan arbeta med detta (Brick 2015a; Szczepanowski 2015).

Inför arbetet gentemot bostadsrättsföreningarna är det viktigt att tydliggöra varför 
klimatanpassningsarbetet är viktigt och skapa ett samband med hur föreningen 
ser ut nu, mot hur föreningens framtid kan se ut (Fransson 2015). Styrelserna 
i bostadsrättsföreningarna måste ha tillräcklig kunskap och förståelse för varför 
klimatanpassningsåtgärder behöver genomföras och detta måste vara tillräckligt tydligt 
så att styrelserna kan motivera och försvara beslutet för sina medlemmar (Fransson 
2015). Denna uppsats visar att klimatanpassningsåtgärder har genomförts hos de 
intervjuade bostadsrättsföreningarna även om kunskap om innebörden var bristfällig. 

Uppsatsen föreslår ett alternativ där klimatanpassningsarbetet inom Riksbyggen 
delas upp i två delar efter generellt klimatanpassningsarbete och lokalt fokuserat 
klimatanpassningsarbete (figur 2). En uppdelning av klimatanpassningsarbetet i 
två delar skulle troligtvis kunna fungera även om de olika verksamhetsområdena 
inom klimatanpassningsarbetet placeras ut på olika enheter inom Riksbyggen enligt 
Riksbyggens organisationsstruktur. Det generella klimatanpassningsarbetet skulle 
i så fall fortsätta inom hållbarhetsenheten där kompetens och kunskap redan finns 
och kan på så sätt vävas in i Riksbyggens befintliga hållbarhetsarbete. Det lokalt 
anpassade klimatanpassningsarbetet skulle kunna placeras inom teknisk förvaltning 
och tjänsteutveckling, med kunskapsstöd från hållbarhetsenheten, för utveckling av 
klimatanpassningsåtgärder. 

Figur 2. Förslag på uppdelning av klimatanpassningsarbetet inom Riksbyggen (egen figur baserat 
på Wamsler 2014).
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Diskussion och slutsats

En utmaning är att få personal inom berörda enheter att förstå vad klimatanpassnings-
arbete innebär och hur det kan vävas in i deras arbetsuppgifter. Något som kommer 
att underlätta arbetet med att införa klimatanpassningsåtgärder är en ökad förståelse 
för vad begreppet innebär. Det är också viktigt att visa bostadsrättsföreningar de 
kostnadsbesparingar som kan göras genom att arbeta med klimatanpassningsåtgärder 
(Fransson 2015). 

Riksbyggen kan få en roll som föredöme för hur arbete med klimatanpassningsåtgärder 
kan genomföras för kommuner och andra fastighetsbolag. Genom att arbeta med 
energieffektiviseringsåtgärder (Brick 2015a; Åkesson 2015) ute i föreningarna och inom 
Riksbyggen, angriper Riksbyggen problemet med uppkomsten av klimatförändringar, 
samt även hur risken och konsekvenserna av detta kan minskas. Riksbyggen inkluderar 
också social hållbarhet inom klimatanpassningsarbetet (Brick 2015a). 

Några av slutsatserna av denna studie är att den grundläggande infrastrukturen inför 
klimatanpassningsarbetet redan finns på plats inom Riksbyggen. Riksbyggen kan här 
utgå från det befintliga hållbarhetsarbetet. Det finns flera kommunikationsvägar där 
budskap och verktyg från hållbarhetsarbetet till bostadsrättsföreningarna kan användas 
vid ett införande av klimatanpassningsarbete. Riksbyggen har ett ansvar att upplysa 
föreningarna om de risker som kan förekomma och rekommendera vilka åtgärder som 
kan genomföras. Däremot är det bostadsrättsföreningarnas ansvar att fatta beslut om 
att genomföra åtgärderna eller inte. Bland bostadsrättsföreningarna ligger inte alla i 
riskzonen att drabbas av klimatrelaterade skador. Tillräcklig kompetens saknas i nuläget 
för att identifiera vilka föreningar som riskerar att drabbas. 

Framtida forskningsområden som kan vara intressanta att undersöka är huruvida den 
information som förmedlas ut till bostadsrättsföreningarna är tydlig, om målgruppen 
förstår budskapet, och hur detta påverkar hållbarhetsarbetet. Det skulle även vara 
intressant att undersöka orsaker till att bostadsrättsföreningar väljer att arbeta med 
klimatanpassning för att sedan utveckla rekommendationer på när föreningarna kan 
involveras i processen.
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5. Diskussion av resultat från 
masteruppsatserna

Nedan lyfts sex fokusområden fram vilka inkluderar riskkartering, metoder för 
klimatanpassningsåtgärder, kunskapsunderlag, handlingsutrymme, kommunikation 
och samarbetskonstellationer. Dessa områden har identifierats under samarbets-
projektets gång under projektmötena, samt testats och konfirmerats på det sista och 
avslutande projektmötet när studenternas uppsatser var färdiga. Fokusområdena lyfter 
även fram aspekter som inte är relaterade till specifika uppsatser utan handlar om 
ämnesområden som tagits upp som relevanta och nödvändiga att diskutera i förhållande 
till flera uppsatser. Utöver diskussion av resultaten från studentprojekten i relation till 
aktuell vetenskaplig litteratur, involverar diskussionsavsnittet således även aspekter som 
studenterna inte specifikt behandlat i sina uppsatser, men som berörts i de diskussioner 
som förts inom CEC/Riksbyggen-gruppen.

5.1 Riskkartering

Detaljerad riskkartering för fastighetsägare

För att skydda bostadsbeståndet mot klimatrelaterade skador behöver fastighetsägare 
kartlägga de risker som byggnader kan utsättas för till följd av klimatförändringar. 
I sin uppsats pekar Alexandra på att många skador på byggnader kan relateras till 
klimatförändringarna, såsom exempelvis försvagningar av byggnadsmaterial, fuktskador 
med mögel och röta till följd av översvämning och hög luftfuktighet, kollapsade tak, 
vindskada och sättningar. För att kunna arbeta med förebyggande åtgärder behöver 
Riksbyggen samla information om vilka skador som förekommer i deras bostadsbestånd, 
samt uppskatta vilka skador som kan komma att uppstå på byggnaderna till följd av 
fortsatta klimatförändringar. 

Alexandra delar in karteringsarbetet i en generell respektive specifik riskkategori, och 
identifierar ett antal metoder som fastighetsägare skulle kunna använda för att skapa 
en detaljerad kartering av risker kring byggnader (se avsnitt 4.1). För den generella 
riskkategorin, som är kopplad till klimatfaktorer som är relativt lika över Skåne såsom 
temperatur, nederbörd och vind, behövs inte någon detaljerad riskkartering utan här är 
en översiktlig kartering tillräcklig. För den specifika riskkategorin, kopplad till lokala 
förutsättningar såsom exempelvis närhet till kust, vattendrag och jordarter i ett område, 
behövs däremot detaljerad kartering för att värdera risk för översvämning, erosion och 
massrörelser. Relativt omfattande översiktliga riskkarteringar har genomförts av diverse 
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myndigheter såsom SMHI, MSB, SGI, länsstyrelser och kommuner, dock saknas det 
detaljerade riskkarteringar som är anpassade till den mindre skalan som är relevant för 
fastighetsägare. Ur Alexandras studie kan man utläsa att ett första steg för Riksbyggen 
således kan vara att göra kartor över generella risker kopplat till klimatförändring för 
de områden där de har sina bostadsbestånd. Här kan troligtvis översiktliga karteringar 
utförda av SMHI, SGI, länsstyrelser och kommuner vara till stor hjälp. Nästa steg är 
sedan att se till att bostadsrättsföreningar i riskområden får tillgång till lokala detaljerade 
karteringar. Alexandra pekar på att kommuner kan ha gjort relativt detaljerade 
riskkarteringar som fastighetsägare helt eller delvis kan använda och därmed spara tid, 
arbete och pengar. 

Det råder dock oklarhet kring hur den detaljerade riskkarteringen ska genomföras. 
Alexandras studie visar att även om det finns metoder för detaljerad riskkartering som 
fastighetsägare kan använda, behöver dessa metoder utvecklas. Vidare kräver metoderna 
specifik kunskap och ekonomiska resurser, vilket gör det svårt för fastighetsägare att 
själva utföra karteringarna. Endast stora fastighetsägare, såsom Riksbyggen, har 
möjlighet att skaffa sig denna expertis, alternativt hyra in expertis från konsultbolag. 
Riksbyggen kan exempelvis skapa samarbetsavtal med konsulter som sedan kan erbjuda 
detaljerade karteringstjänster till bostadsrättsföreningarna. För inledande översiktliga 
utredningar, föreslår Alexandra att Riksbyggen kan involvera studenter (som i detta 
samarbetsprojekt), för att sedan hyra in konsulter för detaljerad riskkartering för de 
områden som identifierats som riskzoner. Bostadsområden kan också gå samman 
lokalt för att genomföra detaljerade karteringar, såsom bostadsområden går samman 
för att exempelvis installera bredband. Man skulle även kunna tänka sig att frågan 
om detaljerad riskkartering i större utsträckning skulle ligga på kommunnivå eller i 
ett konkretiserat samarbete mellan bostadsägarna/förvaltarna och kommunerna. Även 
kommunerna efterfrågar mer detaljerad riskkartering i bättre upplösning från de 
konsulenter som förser dem med kartor, vilket lyfts fram i Daniels uppsats (se avsnitt 
4.5). Man kan tänka sig att en bättre koordinering av de översiktliga riskkarteringar 
som görs av både länsstyrelse och på kommunal nivå skulle kunna frigöra resurser till 
kommunerna att göra de mer detaljerade riskkarteringar som behövs för att identifiera 
vilka mer specifika klimatanpassningsåtgärder som behöver genomföras. Statliga bidrag 
till kommunerna för att genomföra detaljerad riskkartering kan också vara en möjlighet. 
Då kartläggningsarbetet är resurskrävande behövs en dialog mellan kommun och 
fastighetsägare kring karteringsmaterialet, dels för att säkra att värdefull information om 
klimatrelaterade risker når ut till fastighetsägarna, dels för att säkra att fastighetsägares 
lokalkunskap om kvartersmarken når kommunen.   

Ansvar för riskkartering

Detaljerad riskkartering konkretiserar klimatriskerna och aktualiserar ansvarsfrågan. 
Alexandra lyfter fram att det är viktigt att fastighetsägare är uppmärksamma på att 
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riskkartor inte är garanterade sanningar, utan att kartor visar olika scenarier som är 
förbundna med osäkerhet. Kartor introducerar ofta ett längre tidsperspektiv och 
konkretiserar risker som kanske tidigare uppfattats av de boende som diffusa och 
avlägsna. Det finns en pedagogisk utmaning, då kartor kan komma att tolkas alltför 
bokstavligt (Cosgrove 2002). Riskkarteringar utgör även en arena för olika intressen 
och agendor, vilket kan göra dem kontroversiella. Till exempel kan kommunen ha 
ekonomiska intressen i lokaliseringen av ny bebyggelse, vilket gör att den detaljerade 
karteringen inte prioriteras. Här kan finnas ekonomiska intressen, som att locka till 
sig byggföretag och främja nybyggnation på attraktiva platser, vilket gör att risker till 
följd av klimatförändring inte alltid förs upp på agendan (Storbjörk och Hjerpe 2014). 
Försäkringsbolagen är en annan aktör som är intressant att nämna i detta sammanhang, 
då dessa har tillgång till information om risker för bebyggelsen genom de ärenden 
där det utfallit försäkringspengar. Försäkringsbolagen har mycket att vinna på att 
göra detaljerade riskkarteringar, och är troligtvis en aktör som i framtiden kommer 
att spela en allt mer betydande roll vad gäller lokalisering av ny bebyggelse och krav 
på anpassningsåtgärder för befintlig bebyggelse, vilket också lyfts fram i en annan 
masteruppsats från CEC (Widerberg 2015). 

Det behövs vidare studier för att undersöka hur fastighetsägare kan använda detaljerade 
karteringsmetoder. Det behövs en tydlig ansvarsfördelning samt en medvetenhet 
om de olika intressen som kan ligga bakom karteringsarbetet. Ett första steg för 
Riksbyggens klimatanpassningsarbete kan således vara att göra kartor över generella 
risker i de olika regionerna och sprida denna information inom organisationen och till 
bostadsrättsföreningarna. Nästa steg kan vara att se till att föreningar i riskområden 
får tillgång till lokala detaljerade riskkartor. Vad gäller karteringsarbetet kan expertis 
byggas upp internt inom Riksbyggen, alternativt kan samarbetsavtal skapas med 
konsulter som sedan säljer tjänsten till bostadsrättsföreningarna. Samarbete mellan 
kommun, fastighetsägare och försäkringsbolag kan ge en viktig förutsättning för 
riskkarteringsarbetet. 

5.2 Metoder för klimatanpassningsåtgärder

Responskapacitet

Klimatanpassning kan handla om materiell respektive institutionell anpassning 
(Bulkeley 2013). Materiell anpassning syftar på hanteringen av byggnaders sårbarhet 
kopplat till läge, byggnadsmaterial, konstruktion och design. Här är kunskap om 
hur olika byggnadstyper och bebyggelsestrukturer är sårbara vid klimatförändring 
viktig för klimatanpassningsarbetet. Traditionell lokal kunskap kring klimatanpassat 
byggande är också värdefull i detta sammanhang. Institutionell anpassning syftar på 
hanteringen av klimatanpassning i byggregler, planlagstiftning och markanvändning, 
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och de processer i vilka planer och bygglov tas fram. Vidare är handlingskapacitet eller 
responskapacitet (coping capacity/response capacity) ett mått på i vilken grad det är 
möjligt att minska sårbarhet för klimatförändring i ett visst område (Bulkeley 2013). I 
en studie om klimatanpassning av ett antal förortsområden i Storbritannien (SNACC, 
”Suburban Neighbourhood Adaptation for a Changing Climate”, Williams m fl 2012), 
identifierar författarna att responskapacitet i bostadsområden beror på en rad faktorer 
som de sammanfattar på följande sätt: ”The existing location and nature of the physical 
environment will be significant, but the economic, governance, knowledge and cultural 
conditions are also likely to shape what is possible in suburban areas.” (Williams m 
fl 2012:13). Responskapaciteten är således beroende av de ekonomiska och sociala 
förhållanden och resurser som finns tillgängliga i bostadsområdena.    

Riksbyggen-föreningarna är lokaliserade i en bred variation av stadssammanhang, de 
består av olika byggnadstyper av varierande kvalitet vad gäller byggnadskonstruktion 
och material, och de är lokaliserade i olika bebyggelsestrukturer som utvecklats 
över tid med varierande grad av tillgänglighet, täthet och funktionsblandning. 
Bostadsområdena skiljer sig åt vad gäller läge och lokalisering i olika klimatregioner och 
avrinningsområden. Bostadsområdena innehåller många olika typer av lokalsamhällen 
där socioekonomisk och kulturell karaktäristik hos de boende varierar. Likaså varierar 
kunskapsnivå och lokala styrförhållanden under vilka bostadsområdena förvaltas. Dessa 
faktorer påverkar exponeringen för klimatrisker, sårbarhet och responskapacitet hos de 
boende och andra involverade aktörer, till exempel kommuner och byggföretag. För 
att identifiera anpassningsåtgärder som passar i de olika bebyggelsekontexterna och 
identifiera faktorer som kan facilitera respektive hindra anpassning, är det viktigt att 
Riksbyggen beaktar dessa kontextuella faktorer. Att beakta dessa faktorer utökar därmed 
kartläggningsarbetet till att – utöver klimatrelaterade risker kopplade till geografiskt 
läge och fysisk miljö med hjälp av metoder för detaljerad riskkartering – också 
inkludera bebyggelsestruktur (stadsvävstyp, täthet, funktionsblandning, förbindelser), 
byggnadstyp (byggnadskonstruktion och material), socio-ekonomiska resurser, de 
boendes attityder (samhällsengagemang hos de boende, befintligt miljöengagemang kan 
påverka engagemang för klimatanpassning), tidigare erfarenhet av extremväderhändelser 
(skadekartor/skaderegister) samt lokala styrförhållanden. 

Utökad klimatrelaterad riskkartering – kartering av risk och responskapacitet – är 
således viktig för att kunna formulera relevanta anpassningsåtgärder. Det råder dock 
oklarhet kring hur denna utökade kartläggning kan organiseras, vilka aktörer som bör 
involveras, samt vilken ansvarsfördelning som behövs mellan aktörerna. Elin konstaterar 
i sin uppsats att den oklara politiska ansvarsfördelningen kring klimatanpassning 
i Sverige har en hämmande effekt på anpassningsarbetet inom hela bostadssektorn. 
Klimatanpassningsfrågan behöver ett helhetsgrepp som det idag saknas målsägare för 
(Andersson m fl 2015). Kunskapsförmedlare efterfrågas, men osäkerhet råder kring vem 
som kan eller bör ta en sådan roll (Andersson m fl 2015). Här borde man i framtiden 
diskutera inte minst SMHIs och Boverkets roll och om det skulle vara möjligt att 
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utveckla ett tydligare samarbete då det är centralt att kunskap om klimatförändringen 
tydligare bör inkluderas i översiktsplanering och bygglovsprocesser. Man skulle även 
kunna tänka sig att länsstyrelsen eller regionerna ges en mer aktiv roll och tydligare 
ansvar som kunskapsmäklare mot den mer regionala nivån. 

Generellt och lokalt fokuserat klimatanpassningsarbete

Johanna föreslår att dela upp Riksbyggens klimatanpassningsarbete i ett generellt 
respektive lokalt fokuserat klimatanpassningsarbete, vilket följer Alexandras resonemang 
om generella och specifika klimatrelaterade risker. Johanna presenterar en modell för 
hur Riksbyggen kan organisera sitt klimatanpassningsarbete (se avsnitt 4.6). Strukturen 
ger Riksbyggen möjlighet att arbeta på en generell nivå med anpassningsfrågan, vilket 
är ett arbete som alla bostadsrättsföreningar skulle kunna dra nytta av. Riksbyggen 
kan också arbeta för att utveckla specifika åtgärdspaket till föreningar lokaliserade i 
riskområden. 

Johanna lyfter fram att genom verktyg som redan finns till exempel ”Riksbyggens 
enkla miljöidéer” och ”Riksbyggens miljöskola”, skulle klimatanpassningsarbete på den 
generella nivån kunna inkluderas i Riksbyggens hållbarhetsarbete. Vidare identifierar 
hon att det mer lokalt fokuserade anpassningsarbetet skulle kunna placeras inom 
teknisk förvaltning och att åtgärdspaket kan utvecklas som en tjänst från teknisk 
förvaltning med kunskapsstöd från hållbarhetsenheten − hållbarhetsenheten kartlägger 
risker, medan förvaltning och ombyggnation arbetar vidare med själva formen för 
tjänsteutvecklingen. Klimatanpassningsåtgärder skulle således kunna bli en tjänst som 
Riksbyggen kan erbjuda föreningarna, där specifika åtgärdspaket tas fram i samarbete. 
Att tjänsteutvecklingen ger ett ekonomiskt perspektiv i form av en tjänst som  
Riksbyggen kan erbjuda sina kunder, kan troligtvis främja klimatanpassningsarbetet. 

En förutsättning för att ta fram en sådan tjänst är att riskbilden är tydlig. 
Klimatanpassningsproblematiken är komplex, den är karaktäriserad av osäkerhet och 
effekterna på samhället varierar. Ett bostadsområdes sårbarhet inför klimatförändring 
beror på en kombination av exponering, känslighet och anpassningsförmåga. Elin 
diskuterar olika typer av riskvärderingsmetoder, det vill säga sätt att minska antalet 
subjektiva antaganden som ofta är nödvändiga för att tolka data om klimatrelaterade 
effekter för att identifiera vilka åtgärder som är relevanta på en specifik plats (se avsnitt 
4.2). Hon betonar att dessa metoder bygger på antaganden och osäkerhet (Brown 
m fl 2011) och på grund av detta bör anpassningsproblematiken analyseras utifrån 
flera perspektiv för att minska risk för missvisande inramning av en situation (De 
Boer m fl 2010). Elin lyfter fram att klimatrisker skulle kunna integreras i metoder 
för riskhantering, men konstaterar samtidigt att detta sällan beaktas i Riksbyggen 
organisationen. Här skulle man dock kunna tänka sig att ett tydligare samarbete mellan 
Riksbyggen och försäkringsbolag skulle kunna konkretisera diskussionen.
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Anpassningsåtgärder på byggnads, gårds och kvartersnivå

För att mildra effekterna av ett förändrat klimat kan en rad fysiska förändringar göras på 
olika skala-nivå i bostadsområdena, från byggnad till gårdsrum till offentliga rum som 
gator och parker. Åtgärder på byggnadsnivå kan exempelvis inkludera modifikationer 
av väggar, tak, fönster, golv, uppvärmningssätt, kylning, ventilation och minskning 
av antalet värmealstrande apparater. Vissa åtgärder är relevanta för alla bostadshus, 
medan andra åtgärder är rimliga endast för specifika byggnadstyper. Resultat från 
SNACC-studien visar att generellt sett vinner de flesta bostadshus på takisolering, 
solavskärmning och vattensparande åtgärder (Williams m fl 2012). Åtgärder på 
gårdsnivå inkluderar exempelvis odlingsinitiativ och regnvattenuppsamling. Generellt 
sett är odling och åtgärder som skuggar utomhusmiljöer mer effektiva för större 
trädgårdar (Williams m fl 2012). Åtgärder på områdesnivå inkluderar exempelvis 
trädplantering, dammar, regnvattensystem, förbättrad passiv ventilation, kanalisering 
och dränering. Trädplanering utmed gator, gröna offentliga rum (träd, kolonilotter, nya 
grönområden), hållbar urban dagvattenhantering och energieffektiv gatubelysning, är 
effektiva åtgärder för de flesta bostadsområden (Williams m fl 2012). Här finns dock 
en problematik som handlar om ansvarsfördelning. Om Riksbyggen som en nationell 
aktör initierar en diskussion med kommunerna kring denna ansvarsfördelning och 
eventuellt ökat gemensamt ansvar, finns det med all sannolikhet möjligheter att mer 
konkret definiera hur ansvarsfördelningen skulle kunna se ut.

Nedan ges en lista över klimatanpassningsåtgärder på byggnads-, gårds- och 
områdesnivå, som en (ofullständig) utgångspunkt till hur Riksbyggen kan systematisera 
identifikation av klimatanpassningsåtgärder (listan är inspirerad av Williams m fl 
2012). Framtida masteruppsatser eller forskningsprojekt skulle kunna fokusera på att 
beröra ansvarsfördelningen, undersöka synergier och trade-offs med utsläppsminskande 
åtgärder, undersöka lösningar som till exempel val av byggnadsmaterial och 
byggnadskonstruktion och så vidare. Ytterligare ett viktigt område är ”mögel-
anpassning”, vilket behöver beaktas vid generell förvaltning och underhåll av bostadshus, 
då mögel utöver att skada byggnader även utgör ett allvarligt hälsoproblem. Utveckling 
av denna typ av åtgärdslistor skulle kunna användas i det lokala arbetet i kombination 
med både en generell och lokal riskkartering. Enkla illustrationer av denna typ av 
åtgärdslistor skulle också kunna vara ett sätt att stärka Riksbyggens kommunikation 
av åtgärder till bostadsrättsföreningarna, vilket skulle kunna främja utvecklingen av en 
klimatanpassad underhållspraxis, där klimatanpassning inkluderas vid all förvaltning.



Anpassningsåtgärder för översvämning (från vattendrag och skyfall) 

Byggnadsnivå: Introducera gröna tak, bakventiler i avloppsrör för att hindra bakflöde av  
avloppsvatten i källare, höjd golvnivå, översvämningssäkra dörrar, högt placerade elkontakter, 
översvämningstålig bottenvåning, beredskap för tillfälliga fristående barriärer som skyddar 
byggnaden från vatten, översvämningssäkra material.                                                                                                                                    

Gårdsnivå: Introducera porösa ytor, porös markbeläggning, undvik hårdgjord beläggning av 
trädgårdar, uteplatser och uppfarter.                                                                                                                                   

Områdesnivå: Öka dräneringskapacitet hos dagvattensystem/avloppssystem vid skyfall, se 
över dagvattenflöden och översvämning från vattenvägar, ersätt ogenomträngliga ytor med 
SUDS (”sustainable urban drainage systems”) för att samla upp och fördröja vattenflöden, 
konstruera vattenuppsamlingsytor i grönområden och parker.  

Anpassningsåtgärder för hetta 

Byggnadsnivå: Kontrollera hetta i byggnaden genom gröna väggar och träd som genom 
skuggeffekt och transpiration fungerar temperaturreglerande, förbättra byggnadsskalets 
reflexivitet (ljusa färger), introducera extern solavskärmning, dra nytta av naturlig 
ventilation, dra nytta av byggnadens termiska massa för att reglera värme, minska de interna 
värmekällorna. För nybyggnation överväg byggnadsorientering, byggnadsform, hustyp, antal 
våningar, andelen glas i fasaden, glasets placering.                                                                        

Gårdsnivå: Skapa svala uterum med hjälp av blå/grön infrastruktur, introducera träd som 
extern solavskärmning.                                                                                            

Områdesnivå: Introducera blå/grön infrastruktur med svalkande effekt. Etablera 
gemensamma svala rum (”community cooling rooms”) för de boende att använda vid 
värmebölja. Vid nybyggnation tänk över orientering av byggnader och gator för att fånga 
svalkande vindar och minska solexponering. 

Anpassningsåtgärder för torka, vattenbrist och försämrad vattenkvalitet 

Byggnads/gårdsnivå: Introducera vattensparande installationer, uppsamling/lagring/
återanvändning av regnvatten, vegetation som klarar torka. 

Områdesnivå: Introducera SUDS för att samla upp och lagra dagvatten, vegetation med 
små krav på bevattning, effektiv dagvattenhantering för att hindra att ytvatten kontamineras, 
rening och återanvändning av dagvatten och gråvatten.

Anpassningsåtgärder för ändrad markstabilitet 

Byggnads/gårdsnivå: Introducera kraftfulla och djupa byggnadsfundament, var noga med 
underhåll av dräneringssystemet runt byggnaden.

Områdesnivå: Förstärk sluttningar för att minska risk för erosion och jordskred, introducera  
SUDS, var noga med val och placering av vegetation. 
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Åtgärder för att minska klimatpåverkan

Byggnadsnivå: Introducera energisparande åtgärder såsom tak och väggisolering, dubbel/
trippelglas, PVs och solpaneler. En rad ytterligare åtgärder finns för minskad klimatpåverkan 
såsom exempelvis åtgärder för att minska vattenanvändning, smart belysning, individuell 
mätning och så vidare.                                                                                                                                            

Gårdsnivå: Introducera gröna gårdar och odling.     

Områdesnivå: Introducera blå/grön infrastruktur.

76

Tabell 1. Förslag på lista över klimatanpassningsåtgärder på olika skalanivå. 

Effektiva, rimliga och acceptabla anpassningspaket

Williams m fl (2012) argumenterar i den så kallade SNACC-studien för att anpassning 
av bostadsbebyggelsen kräver ett socio-tekniskt tillvägagångssätt, där det tekniska 
problemet att anpassa olika byggnadstyper och offentliga rum ses i ett socio-ekonomiskt 
sammanhang. De lyfter fram att anpassningsåtgärder behöver vara effektiva, rimliga 
och acceptabla för involverade aktörer. Åtgärderna behöver vara effektiva i bemärkelsen 
att de ska fungera rent tekniskt som det var tänkt, exempelvis leda till minskad 
översvämningsrisk och verka kylande utan att medföra negativa effekter. Åtgärderna 
behöver vara rimliga vad gäller skala och kostnad för de boende, samt rimliga att 
implementera på en specifik plats givet de lokala omständigheterna. Åtgärderna 
behöver också vara acceptabla för de boende vad gäller visuell framtoning och påverkan 
på hemmet, samt vara något de boende välkomnar och troligtvis implementerar.

Riksbyggens klimatanpassningsarbete skulle kunna följa ett liknande tillvägagångssätt. 
Ett klimatanpassningspaket som skulle vara en del av kunderbjudandet till 
bostadsrättsföreningarna behöver skräddarsys till de klimatrisker och den 
responskapacitet som finns i respektive bostadsområde, och paketen behöver utvärderas 
i dialog med de boende och involverade nyckelaktörer. Framtagandet av generella 
anpassningspaket skulle kunna bygga på ett antal fallstudier i Sverige, där urvalet av 
fallstudie-områden kopplas till klimatrisk samt bebyggelsestruktur och byggnadstyp. 
För fallstudieområdena kan sedan anpassningsåtgärder formuleras (enskilda och i 
paket) på byggnads, gårds och områdesnivå, som sedan kan testas, i dialog med de 
boende, gentemot effektivitet, rimlighet och acceptans. På detta sätt kan man närma 
sig formuleringen av lokala anpassningspaket som svarar mot rådande fysiska och socio-
ekonomiska förhållanden i respektive område. 

Samlad hantering av utsläppsminskning och anpassning 

Effektiva anpassningsåtgärder förutsätter att åtgärder för anpassning och utsläpps- 
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minskning hanteras samlat för att ta tillvara på synergier och undvika trade-offs. 
Konflikt kan finnas exempelvis mellan koldioxidmål och risk för överhettning i 
bebyggelsen till följd av klimatförändring, om avkylningen medför ökat energibehov. 
Vissa energieffektiviseringsåtgärder kan i sin tur göra bebyggelsen mer sårbar för 
överhettning eller fuktskador, och för att minska risk för överhettning på byggnads  
nivån behöver byggnadsskalet utformas med hänsyn till både klimatanpassning och 
isolering. Idag fokuserar byggregler och renoveringsprogram mest på värmeisolering 
för att minska energibehovet. Byggregler och policyåtgärder behöver adressera både 
utsläppsminskning och anpassning. 

Medvetenhet behöver höjas kring länkarna mellan åtgärder för utsläppsminskning 
och anpassning. Den storskaliga renovering av det befintliga bostadsbeståndet som 
är aktuell idag i Sverige behöver ha klimatförändringar i åtanke, och tillvägagångssätt 
som adresserar både utsläppsminskning och anpassning behöver utarbetas. 
Riksbyggen är en aktör som genom sitt arbete med klimatanpassning kan bidra till 
att utveckla en sådan paketering av åtgärder, och därmed bidra till utvecklingen av 
kombinerade låg-kol och anpassningsstrategier för framtida renovering av det befintliga 
bostadsbeståndet. Både Elin och Johanna identifierar i sina uppsatser att Riksbyggen, 
som en del av näringslivet och som representant för en stor del av bostadssektorn, 
har potential att bidra till klimatanpassningsarbetet generellt i Sverige. Genom att 
proaktivt erbjuda klimatanpassningsåtgärder som en del av kunderbjudandet, och 
genom att arbeta opinionsbildande med klimatanpassningsfrågan, kan Riksbyggen 
inspirera andra aktörer. Här kan man även se Riksbyggens kooperativa värdegrund och 
långsiktiga tänkande som en stor fördel. Riksbyggens arbete med att implementera 
klimatanpassningsåtgärder som en del av kunderbjudandet har således potential 
att bidra till utvecklingen av klimatanpassningsarbetet på nationellt plan, såsom att 
utveckla modeller som exempelvis kan användas vid de renoveringsinsatser som behövs 
för bostäder byggda under Miljonprogrammet (bostadsbyggande i perioden 1965-
1974). För vidare undersökningar av klimatanpassning av bostäder och bostadsområden 
i Sverige, framstår därmed Riksbyggen som en strategiskt viktig aktör. 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att ett viktigt steg i organiseringen av 
Riksbyggens klimatanpassningsarbete är att utöver riskkartering också kartlägga 
responskapaciteten i bostadsområdena, för att kunna identifiera generella och specifika 
åtgärder; lista olika åtgärder på byggnads, gårds och kvartersnivå (från småskaliga 
interventioner på byggnadsnivå som att addera isolering och solavskärmning 
till fönster, till storskaliga projekt på kvartersnivå som att introducera blågrön 
infrastruktur); identifiera synergier och trade-offs mellan åtgärder för anpassning och 
utsläppsminskning; samt testa åtgärdspaketen i de specifika områdena för att därigenom 
bedöma hur realistiska de är i relation till effektivitet, rimlighet och acceptans. 
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5.3 Kunskapsunderlag 

Vad är klimatanpassning?

Elin konstaterar i sin uppsats att förändringar i samhällsvärderingar har lett till allmänt 
ökade krav på företag vad gäller hållbarhet inklusive klimatanpassning, vilket berör 
även Riksbyggen. Olika aktörer inom byggbranschen för idag upp klimatanpassning på 
agendan och i viss utsträckning kan klimatanpassningen också ses som en trend kopplad 
till image och varumärke. Riksbyggen har en omfattande omvärldsbevakning, dock 
betonar Elin att samhällsdebatten inte fångar klimatanpassningens alla nyanser. För 
att Riksbyggen ska kunna integrera klimatanpassning som en del av kunderbjudandet, 
behövs grundläggande kunskap om begreppet inom organisationen. Elin pekar på 
att klimatanpassning är svårdefinierat då det är relaterat till ekonomiska, sociala, 
politiska och miljömässiga förhållanden, och därmed starkt kontextberoende. Därtill 
är klimatanpassning kopplat till en rad olika ämnesdiscipliner, vilket gör att begreppet 
kan uppfattas som mångfacetterat (Burton m fl 2002). I sin uppsats lyfter Elin fram 
en rad olika tankesätt som betonar att anpassningen behöver vara flexibel för att kunna 
hantera osäkerhet (Jonsson m fl 2011; Brown m fl 2011), samt att anpassningen 
behöver integreras i befintliga arbetsprocesser (”mainstreaming”) för att kunna utvecklas 
i takt med nya omständigheter (Brown m fl 2011). God kunskap om bakgrunden till 
klimatanpassningsåtgärderna är en förutsättning för att lyckas integrera anpassning i 
befintliga arbetsprocesser.

En kunskapsbas om klimatanpassning har börjat etableras inom Riksbyggen framförallt 
genom utbildningsinsatser för de anställda. I studentuppsatserna framkommer dock att 
det råder oklarhet kring klimatanpassningsbegreppet inom Riksbyggen-organisationen. 
Både Elin och Johanna iakttar att Riksbyggen uttrycker att de arbetar väldigt brett med 
klimatanpassningsfrågan, att Riksbyggen talar mycket om klimatanpassning och har 
en ambition om att väva in klimatanpassning i hållbarhetsarbetet. Båda identifierar 
emellertid att det saknas en konkretisering av vad klimatanpassning egentligen är. I 
Elins intervjuer framkommer det att medarbetare utanför hållbarhetsenheten har 
bristande kännedom om klimatanpassningsbegreppet, trots att de är välinformerade om 
hållbarhetsarbetet. De upplever att de får relativt lite information om klimatanpassning 
från ledningsnivån. Klimatanpassning sammanblandas med energisparande åtgärder, 
och klimatanpassning kopplas till miljöarbetet och underhållsarbetet utan att först 
konkretiseras. Otydligheten kring förståelsen av begreppet leder till otydlighet kring 
vad Riksbyggen vill med klimatanpassningen. 

Vad kan då räknas som klimatanpassning? Johanna iakttar i sin uppsats att det inom 
Riksbyggen centralt och regionalt genomförs en del arbete som skulle kunna klassas 
som klimatanpassning men som går under en annan benämning. Hon iakttar även att 
bland de åtgärder som genomförts i de bostadsrättsföreningar som hon studerat finns 
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åtgärder som kan klassas som klimatanpassningsåtgärder, men som istället går under 
beteckningen underhållsarbete eller energieffektiviseringsåtgärder. Man kan förstås 
fråga sig i vilken utsträckning det är nödvändigt att göra en kategorisering, det viktiga 
är ju att åtgärderna genomförs, oavsett vad de kallas. Men eftersom Riksbyggen vänder 
sig till bostadsrättsföreningar och vill inkludera klimatanpassning som en tydlig del 
av kunderbjudandet, behövs det rimligen ett förtydligande av vad som räknas som 
klimatanpassningsåtgärder. 

Johanna iakttar att ett viktigt steg för Riksbyggen är att identifiera vad av det som görs 
i föreningarna som kan räknas som klimatanpassning. Att sammanställa exempel på 
anpassningsåtgärder bidrar till kunskapsuppbyggnad. Genom att diskutera anpassning 
på lokal nivå och lista anpassningsåtgärder, kan Riksbyggen från ett underifrån 
perspektiv identifiera de åtgärder som kan räknas som klimatanpassning och kanalisera 
relevanta lärdomar in i klimatanpassningsarbetet (se sidorna 75-76 för förslag på 
åtgärdslistor). Ett exempel på detta är Riksbyggens arbete med att sammanställa skador 
på bostadsrättsföreningar i Malmö till följd av skyfallet i augusti 2014. Genom att 
dokumentera skador kan Riksbyggen ta tillvara på erfarenheter, sprida kunskap och 
därmed verka skadeförebyggande. Kartläggning av risk och respons-kapacitet samt 
arbetet med att lista anpassningsåtgärder på olika nivåer i dialog med de boende kan 
också ses som ett sätt att systematisera och tydliggöra klimatanpassnings-begreppet inom 
organisationen. Också den modell för miljöutredning av en Riksbyggenförening som 
Henric lyfter fram i sin uppsats är relevant för att identifiera klimatanpassningsåtgärder 
från ett underifrån perspektiv (se avsnitt 4.3). 

Henric diskuterar verktyg som behövs för att arbeta med miljöfrågor i en 
bostadsrättsförening, och undersöker vad de boende kan göra för att minska sin 
miljöpåverkan. Miljöutredningen skulle kunna fungera som modell för Riksbyggen 
att bedöma vilka miljöaspekter en förening har, samt vilken miljöpåverkan dessa 
kan orsaka. Henric adresserar miljöarbetet brett, utan att specifikt intressera sig för 
klimatanpassning. Hans modell kan ändå användas även i klimatanpassningssyfte. Han 
konstaterar att arbetet med miljöfrågor varierar mellan bostadsrättsföreningar, och att 
det ofta saknas kunskap om hur föreningen kan gå tillväga i miljöarbetet. Han lyfter 
fram att det är ovanligt att bostadsrättsföreningar strukturerar sitt miljöarbete med 
hjälp av ett miljöledningssystem, och att det här finns potential för utveckling.

Riksbyggen behöver tydligt kunna förklara för föreningarna varför de ska satsa på 
anpassning. Att etablera en gemensam förståelse för klimatanpassningsbegreppet och att 
arbeta för att integrera klimatanpassning i det dagliga arbetet framstår som centralt. Både 
Elin och Johanna betonar i sina uppsatser att det är viktigt att det sker en konkretisering 
inom Riksbyggen kring vilka processer inom organisationen som inkluderas i 
klimatanpassningsarbetet. Till synes abstrakta problem, såsom klimatanpassning, 
behöver konkretiseras, vilket exempelvis kan ske genom att knyta kostnader kopplade 
till åtgärder som genomförs respektive inte genomförs. Kostnads-nyttoanalyser kan 
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samtidigt vara problematiska eftersom de ofta inte beaktar alla värden, till exempel 
biologisk mångfald i stadsmiljön och upplevd livskvalitet. Här behövs en gemensam 
vokabulär, samt strategier för att undvika att budskapet tunnas ut längre ut och ner 
i organisationen. En parallell kan eventuellt dras till ekosystemtjänster, som också är 
ett begrepp som kräver konkretisering för att bli användbart. Kanske kan Riksbyggen 
här dra lärdom av hur man arbetat med att försöka inkludera ekosystemtjänst tänket 
i byggandet och utvecklandet av sina bostäder som ett konkret sätt att introducera 
anpassningsarbetet i dagliga beslut. 

Mainstreaming

Studier visar att klimatanpassning bäst adresseras genom att frågan länkas till andra 
frågor och agendor (exempelvis ”low carbon city agendas”, ”healthy community 
agendas”), då dessa kan ge ökad kraft till politisk vilja att genomföra anpassningsåtgärder 
(se exempelvis Williams m fl 2012). Klimatanpassning kan eller bör därför inte hanteras 
som en enskild fråga inom den fysiska planeringen, utan behöver hanteras i en större 
helhet och ses som en del av andra projekt (Uggla och Storbjörk 2012). Samtidigt 
behöver hantering av anpassning och utsläppsminskning på ett tydligt sätt integreras i 
befintliga beslutsprocesser och introduceras i organisationers långsiktiga planering och 
dagliga aktiviteter. Det är viktigt att inkludera klimatanpassning när förändringar görs 
i den byggda miljön. Eftersom den byggda miljön förändras relativt långsamt, behöver 
anpassning även byggas in i underhåll och uppgradering. Att integrera klimatfrågan i 
pågående rutiner och koppla klimatfrågan till hållbar utveckling är också ett sätt att 
bryta sektorsindelning (Ahmad 2009; Storbjörk och Hjerpe 2014), dock är osäkerheten 
kring klimatförändringarnas effekter en utmaning för integration av klimatfrågor i 
befintliga processer (Tomkins och Adger 2005).

Alla studentprojekten adresserar mainstreaming i någon form, det vill säga integrering 
av anpassning i befintliga beslutsprocesser. Elin tar upp resonemang från Brown m fl 
(2011) som menar att klimatanpassningsprojekt behöver en tydlig avgränsning med 
specifika mål, där intressenterna genom sin medverkan når insikt i bakgrunden till 
klimatanpassningsåtgärderna. Elin tar upp att dålig definiering av klimatanpassning 
medför risk att frågan blir alltför förenklad då den integreras i befintliga processer. 
Saknas kunskap om bakgrunden till klimatanpassningsåtgärder, kan mainstreaming 
istället leda till brist på förankring och resultera i bristande klimatskydd (Eliasson 2000).  

Erik, som i sin uppsats undersöker hur grönyta som klimatåtgärd motiveras och 
implementeras i detaljplaneprocessen, observerar att klimatfrågan återuppfinns 
i detaljplanearbetet, med risk för förenkling och svårare kommunikation mellan 
förvaltningar (se avsnitt 4.4). Återuppfinning, som innebär att en innovation 
omformuleras för att bättre passa in i de ramar som en organisation verkar inom, sker 
ofta när den ursprungliga innovationen (i detta fall grönyta som klimatåtgärd) upplevs 
som komplex (Rogers 2003). Enligt Rogers (2003) kan återuppfinning verka i positiv 
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såväl som negativ riktning. Återuppfinning kan innebära att klimatfrågan konkretiseras, 
en mer abstrakt förståelse bryts ned till något mer konkret, vilket får en positiv inverkan 
på det dagliga arbetet. Men återuppfinningen kan också innebära att frågan smalnas 
av och förenklas, med risk för att bakomliggande syfte med åtgärderna förloras, vilket 
ytterligare kan förstärka det silotänkande som finns mellan yrken och förvaltningar, och 
leda till att kunskapsklyftor ökar och att åtgärder blir felriktade.

Erik observerar också att det saknas tydliga rutiner för att ge utrymme för grönyta 
som klimatåtgärd inom detaljplane-ramen (jfr. Storbjörk och Hjerpe 2014). Trots 
juridiska möjligheter i PBL har klimat och grönyteaspekter ingen tydlig standardiserad 
plats. Erik konstaterar att mål och ambitioner från relevanta styr och policydokument 
tydligare behöver standardiseras och preciseras inom detaljplanens ramar, samt 
att klimatanpassningsplanen tydligare behöver integreras i detaljplanearbetet. 
Med policydokument i ryggen har stadsplanerare lättare att motivera grönyta som 
klimatåtgärd. Erik observerar också att planerarna förlitar sig på Miljöbyggprogram Syd 
som instrument att säkra grönyta ur ett klimatperspektiv, där grönyta som klimatåtgärd 
ryms under urban biologisk mångfald (MBP Syd 2015). Miljöbyggprogrammets roll 
är dock oviss i och med att kommunala särkrav nyligen avskaffats i planlagstiftningen 
(Boverket 2015). Studien indikerar att det finns ett behov av stödjande ramverk 
och policydokument, för att stärka grönfrågorna och därigenom möjligheterna till 
klimatanpassning. Professionerna behöver förstå varandras argument för att minska risk 
för återuppfinning i fel riktning. Att känna till kommunens argumentation kring grönyta 
i detaljplaneprocessen är värdefullt för exempelvis byggherrar och fastighetsförvaltare 
med intresse av att bygga mer hållbart. 

Sammanfattningsvis kan man konkludera att det behövs generellt mer kunskap 
gällande implementering av anpassningsåtgärder i den byggda miljön, och tydligare 
riktlinjer för beslutsfattande under osäkerhet. Klimatanpassning behöver integreras 
bättre i plan och byggprocesser från översiktlig planering till byggande och förvaltning. 
Klimatrisker behöver därför hanteras på strategisk nivå i kommunernas översiktplaner 
och andra relaterade planer såsom grönplan och vattenplan. Strategiska överväganden 
på översiktsplannivå behöver sedan översättas och föras vidare till detaljplaner för 
implementering. Kunskap om klimatanpassning behöver också föras vidare från 
detaljplan till byggherrar och fastighetsförvaltare. 

5.4 Handlingsutrymme

De boendes syn på klimatanpassning 

För Riksbyggens del är det relevant att fördjupa förståelse för vad som motiverar 
boende och övriga intressenter att anpassa den byggda miljön till nutida och framtida 
klimathot. Detta är en viktig aspekt att beakta, då orsaker till att de boende väljer att 
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agera respektive inte agera i klimatanpassningsfrågan är värdefull kunskap i utarbetandet 
av anpassningsstrategier. För Riksbyggen är det även intressant att undersöka 
hur övriga nyckelaktörer, såsom exempelvis lokala myndigheter, byggbranschen, 
försäkringsbranschen, lokala intresseorganisationer och miljöorganisationer hanterar 
klimatanpassning och hur dessa ser på relationen mellan utsläppsminskning och 
anpassning, samt vilka erfarenheter de har av att arbeta med de boende lokalt. Här 
behövs inblick i de mekanismer som underlättar respektive motverkar anpassning och 
som motiverar förändring av den byggda miljön. 

I studentuppsatserna identifieras en rad verktyg som Riksbyggen kan använda för att 
kartlägga involverade aktörers syn på klimatanpassning. Elin föreslår aktörsanalys, som 
ger inblick i hur olika aktörer ställer sig till klimatrelaterad problematik (Varasovszky 
och Brugha 2000), samt metoden ”mapping different approaches” (Hopwood m fl 
2005), som är ett sätt att klassa attityder till förändring av en verksamhet. Erik lyfter 
fram ytterligare andra relevanta metoder – intressentdialog (Welp m fl 2006) och 
deltagande metod (Kesby 2000) – vilka båda handlar om att aktivt involvera aktörer 
och intressenter i en studies undersökande moment.

Johanna konstaterar att de föreningar som hon studerat har relativt låg kunskap om 
klimatanpassning, och att de har svårt att förstå vad klimatanpassning är. Hon iakttar 
att föreningarna efterfrågar information om förebyggande åtgärder, och exempel på 
enkla åtgärder som kan genomföras i samband med andra projekt. Här föreslår Johanna 
en checklista för generella klimatanpassningsåtgärder som kan integreras i ”Riksbyggens 
enkla miljöidéer” som ett sätt att lyfta klimatanpassningsfrågan i föreningarnas 
arbete. Samtidigt iakttar hon att energieffektiviseringsåtgärder förstås bättre speciellt i 
relation till anpassningsåtgärder. Andra studier visar också att energisparande åtgärder 
generellt sett förstås väl av boende och nyckelintressenter (Williams m fl 2012). 
Bostadsrättsföreningar söker råd i större utsträckning än privata husägare, vilket ger en 
indikation på att bostadsrättsföreningar/flerfamiljshus är en viktig målgrupp för arbetet 
med att genomföra åtgärder för utsläppsminskning. Man skulle också kunna tänka sig att 
acceptans för energieffektivisering kan öppna möjligheter även för klimatanpassning. De 
bostadsrättsföreningar som Johanna studerat arbetar alla aktivt med utsläppsminskande 
åtgärder, och Johanna för fram kostnadsbesparing som en viktig motiverande faktor. 
Kostnadsbesparing identifieras också i SNACC-studien som ett viktigt incitament för 
att genomföra utsläppsminskande åtgärder (Williams m fl 2012). 

I SNACC-studien framgår att involverade nyckelaktörer ser brist på intresse för 
klimatanpassning bland de boende. För de flesta boende är klimatförändring en icke-
fråga. Stormiga blötare vintrar och varmare somrar oroar inte de boende. De ser inget 
behov av att spendera pengar på anpassning. Förbindelse mellan klimatförändring 
och den egna bostaden görs inte. Klimatförändring är heller inte huvuddrivkraft för 
implementering av anpassningsåtgärder i de studerade bostadsområdena. SNACC-
studien visar att de anpassningsåtgärder som prioriteras bland de boende är de 
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åtgärder som ger ett flertal fördelar samtidigt: åtgärder som är kostnadssparande, 
visuellt attraktiva (som grönska), höjer boendekvalitet, medför livsstils-fördelar, 
passar med hobby-verksamhet, är praktiska, har dubbelsyfte (både utsläppsminskning 
och anpassning), och har miljöfördelar. Fastighetsägare kan även motiveras att 
implementera anpassningsåtgärder om åtgärderna kan påverka fastighetsvärdet positivt, 
vilket är en fråga som är intressant att undersöka vidare, då det framstår som troligt 
att anpassningsåtgärder på sikt kan höja fastighetsvärdet. Prismekanismer för vatten 
och energianvändning kan också agera drivkraft för beteendeförändring, dock är 
vattenpriset för lågt idag för att kunna motivera förändring. 

SNACC-studien visar att hetta inte ses som ett allvarligt problem bland de boende. Få 
av de boende ser behov av gemensamma svala rum på kvartersnivå (”community cooling 
rooms”). Studien identifierar emellertid att de boende är positivt inställda till mer grönt 
(inklusive odling) i sina hus och trädgårdar, samt även på områdesnivån, då åtgärderna 
gör kvarteret mer attraktivt och minskar risk för dagvattenöversvämning. Samtidigt 
konstateras det i studien att oklarhet råder framförallt på områdesnivån rörande 
kostnad och ansvar för anläggning och förvaltning av den blå/gröna infrastrukturen: 
vem betalar för anpassningsåtgärderna på områdesnivån? I studien identifieras en oro 
bland de boende gällande underhållet av grönstrukturen, där de boende uttrycker oro 
för högre skatt och högre förvaltningskostnader. 

Vidare identifierar SNACC-studien att det finns brist på medvetenhet vad gäller 
översvämning bland de boende, samt oklarheter kring ansvarsfrågan. Det är oklart för 
de boende vilka fördelar som följer med att skydda sin byggnad mot översvämning 
visavi det skydd försäkringen ger. Det är även oklart vad som är relevant att göra i den 
mindre skalan, då åtgärder mot översvämning behöver adresseras i ett större skalamässigt 
sammanhang där det är lokala myndigheter som ansvarar. Då översvämning generellt 
sett inte ses som något direkt hot bland de boende, framstår det som osannolikt att de 
boende implementerar åtgärder mot översvämning på byggnadsnivån. Det är troligare 
att de boende engagerar sig i underhållsarbete med rutinåtgärder såsom exempelvis 
att rensa rännor och brunnar och ersätta takpannor för att säkra taket vid tillfälle 
av storm. Samtidigt konstateras det i SNACC-studien att de boende inte gärna vill 
dra uppmärksamhet till sig rörande översvämningsrisk eftersom det kan påverka 
fastighetsvärdet negativt. Resonemanget aktualiserar ånyo ansvarsfrågan vad gäller 
fastighetsägares rättigheter och skyldigheter (om ansvarsfördelning se avsnitt 5.1 och 
5.2): Har fastighetsägare rätt att låta bli att genomföra åtgärder som riskkarteringar visat 
är nödvändiga? Hur ställer sig försäkringsbolagen till detta? Hur ställer sig kommunerna 
till sin del av ansvaret? 

Att implementera anpassningsåtgärder mot översvämning är ingen enkel fråga. 
Försäkringsbolagen ersätter med likadana åtgärder, de återställer med samma strukturer 
och de betalar inte för mer resilient anpassning. Försäkringsbolagens roll framstår 
som central att belysa i vidare studier. Vad krävs exempelvis för att få försäkringsbolag 
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att gå in för att aktivt hjälpa samhället att sträva efter anpassning? Oavsett torde det 
vara relevant att hålla ett öga på hur försäkringsbranschen utvecklas – om till exempel 
försäkringsvillkoren inklusive premierna även i Sverige blir mer individuellt satta, 
med hänsyn tagen till utsatthet för väder- och klimatrelaterade skador och graden av 
anpassning. 

Motivation och barriärer för implementering

För att implementera klimatanpassningsåtgärder som en del av Riksbyggens 
kunderbjudande, identifierar Elin att det utöver en sårbarhetsanalys i det befintliga 
bostandsbeståndet även behövs en kostnadskalkyl för klimatanpassningsåtgärderna, 
för att tydligt visa föreningarna hur mycket energi, och därmed pengar, som de kan 
spara. Johanna iakttar att hållbarhetsarbetet i de föreningar hon studerat genomförs 
i kostnadsbesparande syfte. Ekonomiska argument väger tungt för föreningarna, 
och kostnadsbesparing fungerar motiverande. Riksbyggen kan således stimulera 
föreningarnas anpassningsarbete genom att ta fram kostnadskalkyler på de besparingar 
som föreningarna kan göra genom att införa anpassningsåtgärder. 

Elin lyfter fram att proaktiva kunderbjudanden med klimatanpassningsåtgärder 
också innebär en affärspotential för Riksbyggen, vilket i sin tur kan främja 
utvecklingen av Riksbyggens klimatanpassningsarbete. Riksbyggen vill gärna koppla 
klimatanpassningsarbetet till de insatser som påbörjats för att adressera ekosystem-
tjänster vid nyproduktion och vid ombyggnation av gårdsmiljöer. Intresset för 
ekosystemtjänster i arbetet med att utveckla hållbara boendemiljöer handlar mycket 
om att möta kunders och investerares förväntningar på företag att ta hänsyn till 
ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster uppmärksammas alltmer inom näringslivet, vilket 
har börjat påverka investeringsbeslut. För Riksbyggen ger ett proaktivt arbete med 
ekosystemtjänster nya möjligheter, såsom att skaffa sig konkurrensfördelar, identifiera 
nya marknader, utveckla nya produkter, och så vidare. Arbetet med ekosystemtjänster 
verkar även kompetenshöjande för företaget, ökar företagets konkurrenskraft, ökar 
möjlighet att bli branschledande och kan inspirera andra företag. Man kan också 
tänka sig att arbetet med ekosystemtjänster kan vara ett sätt att hantera oro kring dålig 
motståndskraft att möta framtida kostnader som kan följa av klimatförändring och 
framtida ändringar i lagar och regler. Att aktörer inom näringslivet ser möjligheterna 
med ekosystemtjänster, och därigenom också klimatanpassning, bidrar till att ge 
strategisk prioritet till dessa aspekter i kommunal planering och förvaltning. 

Elin konstaterar att Riksbyggen är beroende av bostadsrättsföreningarnas önskemål 
vad gäller klimatanpassningsåtgärder, och därmed är möjligheten att implementera 
klimatanpassning som en del av kunderbjudandet beroende av den efterfrågan 
som finns från föreningarnas sida. Det är föreningarna som beslutar om i vilken 
utsträckning klimatanpassningsåtgärder ska införas, och förutsättningarna att agera 
samt intresset för klimatanpassning varierar från förening till förening. Också Johanna 
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observerar i sin uppsats att Riksbyggens inflytande varierar i de bostadsrättsföreningar 
hon studerat, och att bostadsrättsföreningarna har olika uppfattning om Riksbyggen. 
Riksbyggen kan inte bestämma vilka åtgärder en bostadsrättsförening bör genomföra, 
då bestämmanderätten ligger hos föreningen. Johanna lyfter fram att ägarinflytandet 
gör att Riksbyggen därmed måste driva anpassningsfrågan genom att erbjuda stöd, 
utbildning och information till föreningarna, för att därigenom få styrelserna att besluta 
om klimatanpassningsåtgärder. En viktig förutsättning för klimatanpassningsarbetet 
som Johanna identifierar i sin studie är således ett väl fungerande styrelsearbete. 

I Elins studie framgår att det finns svårigheter att sälja in anpassningsåtgärder till 
bostadsrättsföreningarna. Föreningarna förlitar sig på försäkringsbolag vad gäller 
frågor om klimatrelaterade effekter på byggnader. Intresset för klimatanpassning 
varierar mellan föreningarna, och de boende har svårt att se fördelar och långsiktiga 
vinster med klimatanpassningsåtgärderna. Det finns en oro för att anpassningsåtgärder 
är alltför tidskrävande och kostsamma, samt att åtgärderna kan komma att påverka 
boende-avgiften. Föreningarna behöver göra en avvägning mellan kostnader för 
anpassningsåtgärder och kostnader för skada, vilket Alexandra diskuterar i sin uppsats. 
Vilka åtgärder som fastighetsägare är beredda att investera i är kopplade till sannolikheten 
för skada till följd av identifierade risker – hög sannolikhet för risk ökar acceptans för mer 
kostsamma åtgärder. Likt en försäkring kostar anpassningsåtgärder att införa och det är 
inte säkert att de kommer till användning. För byggnader lokaliserade i riskzoner är det 
därför viktigt att fastighetsägare är medvetna om att försäkringsbolag i framtiden kan 
komma att höja försäkringspremien, alternativt vägra att försäkra byggnader utsatta för 
stor risk. Alexandra observerar att få fastighetsägare idag inser värdet i att klimatanpassa 
byggnader. Hon lyfter också fram att det kan vara svårt för enskilda fastighetsägare att 
genomföra de åtgärder som en detaljerad riskkartering identifierat som nödvändiga. 
Översvämningsproblematik exempelvis berör stora markområden och kan inte lösas på 
enskilda markytor. Här krävs samarbete mellan fastighetsägare och kommun. 

Hinder för implementering av klimatanpassningsåtgärder som Daniel finner i sin 
studie är finansiella, legala och organisatoriska. Kommunerna efterfrågar finansiella 
resurser, samt ett mer uppdaterat regelverk. Daniel finner i sin studie att kommunerna 
tenderar att agera reaktivt, ofta som svar på extremväderhändelser – erfarenhet av 
extremväderhändelser väger tyngre än information om proaktiva åtgärder. Liknande 
hinder för implementering av klimatanpassningsåtgärder har identifierats i SNACC-
studien (Williams m fl 2012);  man agerar reaktivt snarare än proaktivt. Det finns 
finansiella hinder för proaktiva åtgärder. De förändringar som implementeras är dessutom 
småskaliga och har därmed inte stor effekt på det totala behovet av klimatanpassning. 
Orsaker till att anpassningsåtgärder inte får stöd hos de boende kan exempelvis vara 
att åtgärden ändrar för mycket på byggnadens utseende, byggnaden kan potentiellt ta 
skada av en grön vägg om den inte installeras korrekt, en solig gård för odling kanske 
saknas, de boende planerar kanske inte att stanna länge och är därmed inte intresserade 
av att göra investeringar i långsiktiga förändringar. De boende kanske inte heller har 
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mandat att genomföra de förändringar de vill. Det kan också finnas dålig kännedom till 
olika alternativ, då vägledning vad gäller anpassningsåtgärder saknas. SNACC-studien 
visar att boende inte söker råd om anpassning, de söker råd hos leverantörer och byggare 
som inte är insatta i klimatanpassning och som levererar slutprodukter. Mer erfarenhet 
av klimatförändring och extremväderhändelser kan troligtvis leda till att åtgärder för 
utsläppsminskning och anpassning gradvis blir en del av befintliga beslutsprocesser och 
att anpassning prioriteras högre.

Att implementera klimatanpassningsåtgärder är en utmaning. Implementerings-
problematiken återfinns i ett stort antal studier som identifierat att även om kunskap 
om klimatanpassning finns i stor utsträckning, så saknas kunskap om hur anpassnings 
åtgärder kan implementeras (se exempelvis Brown m fl 2011). Här behövs bättre förståelse 
för klimatanpassning från en mängd aktörer, mer stödjande policykontext, ekonomiska 
resurser och tydligare ansvarsfördelning. Idag råder oklarhet kring ansvarsfördelningen, 
kring vem som ansvarar för förändring och vilken skala riskerna ska hanteras på. De 
boende är inte välinformerade om det ansvar de har för anpassningsåtgärder gällande 
den egna fastigheten. Det finns också missförstånd bland de boende gällande riskansvar 
och försäkringar. Otydlig ansvarsfördelning leder till icke-agerande. 

Anpassningsstrategier har relativt nyligen kommit på den vetenskapliga och politiska 
agendan. Frågan är transdisciplinär av sin natur, involverar en mångfald av aktörer och 
behöver skräddarsydda policy strategier, noga anpassade till sitt sammanhang (Biesbroek 
m fl 2009). Idag prioriterar varken boende, lokala myndigheter, eller politiker på 
lokal och nationell nivå resurser till klimatanpassning av bostadsområden. Många av 
förändringarna är kostsamma och fördelarna är märkbara först på medium till lång 
sikt. På lokal nivå saknas resurser, kunskap, beslutsunderlag och riktlinjer (Uggla och 
Storbjörk 2012). Lokala initiativ, rådgivning och kapacitetsbyggande aktiviteter har 
potential att möjliggöra anpassning. Bidrag och subventioner kontrollerade av centrala 
myndigheter är nyckelmekanismer för klimatrelaterade åtgärder i bebyggelsen.

5.5 Kommunikation

Intern och extern kommunikation

Elins undersökning av hur information om klimatanpassning kommuniceras inom 
Riksbyggen visar att hållbarhetsarbetet är väl kommunicerat inom organisationen, men 
att information om klimatanpassning saknas. Riksbyggen har arbetat mycket intensivt 
med den interna kommunikationen av hållbarhetsarbetet och utvecklat verktyg för detta. 
Men trots ett aktivt hållbarhetsarbete som är väl förankrat internt såväl som externt, 
och för vilket det finns ett stort engagemang bland de anställda, når inte informationen 
ut till alla nivåer i organisationen. Engagemanget tunnas ut längre ut i organisationen. 
Både Elin och Johanna observerar i sina uppsatser att kommunikationen inåt och nedåt 
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i Riksbyggen-organisationen inte är konkret. Längre ut i organisationen förstås inte 
hållbarhetsarbetet, det ingår inte tydligt i de dagliga arbetsuppgifterna. 

Av Elins intervjumaterial framgår att merparten av respondenterna anser att 
klimatrelaterade effekter kommuniceras alltför lite inom Riksbyggen-organisationen. 
Elin lyfter också fram att den interna kommunikationen är viktig för att kunna hantera 
den osäkerhet och komplexitet som finns kring klimatförändringarnas effekter. Hon 
pekar på att en integrerad riskanalysmodell saknas, och att detta hämmar kommunikation 
av risker om klimatrelaterade effekter. Resultat från Elins och Johannas uppsatser 
pekar således på att den interna kommunikationen vad gäller klimatanpassning inom 
Riksbyggen-organisationen behöver stärkas för att nå ut till alla nivåer, samt att det krävs 
större tydlighet inom organisationen kring vad som kan klassas som klimatanpassning. 

Johanna observerar att Riksbyggen har en omfattande omvärldsbevakning och att 
företaget satsar mycket på extern kommunikation. Den externa kommunikationen är 
viktig för Riksbyggen som varumärke, vilket reser frågor kring Riksbyggens roll. Hur 
är det egentligen att vara ett företag på denna spelplan? Att lägga fokus på den externa 
kommunikationen kan tolkas som ett resultat av en konkurrenssituation. Från en av de 
bostadsrättsföreningar som ingick i Johannas fallstudie framgår att ett försäkringsbolag 
informerat bostadsrättsföreningens styrelse om risker kopplat till klimatförändringar. 
Detta ger en indikation på att klimatanpassning som en del av Riksbyggens 
kunderbjudande troligtvis kan komma att få konkurrens. Riksbyggen förvaltar en bred 
diversitet av bostadsrättsföreningar med varierande uppfattning av Riksbyggen som 
företag, och Riksbyggens inflytande hos de olika föreningarna varierar. Riksbyggen 
har också olika roller i relation till nybyggnad, förvaltning och underhåll. Denna 
breda mångfald ger Riksbyggen en kommunikationsutmaning. Inom kommunikativ 
planeringsteori brukar man föra fram att det behövs multipla kommunikationsvägar 
för att nå en bred målgrupp (Ranger 2007). Överfört på Riksbyggen innebär detta 
att Riksbyggens externa kommunikation behöver bli mer mångfacetterad och bättre 
anpassad till lokala förutsättningar. Riksbyggen behöver troligtvis i större utsträckning 
utnyttja multipla kommunikationsvägar för att nå ut till föreningarna som står inför 
olika typer av risk. 

Både Elin och Johanna konkluderar att det välintegrerade hållbarhetsarbetet inom 
Riksbyggen ger goda förutsättningar för att utveckla ett ambitiöst arbete med 
klimatanpassning. Riksbyggen kan använda det befintliga hållbarhetsarbetet som bas 
för implementering av klimatanpassningsåtgärder; här finns redan en grundläggande 
struktur.  Johanna identifierar en rad kommunikationskanaler mellan Riksbyggen och 
föreningarna som kan användas i klimatanpassningsarbetet, såsom Riksbyggens egna 
verktyg ”Enkla miljöidéer” och ”Riksbyggens hållbarhetstävling”. Att Riksbyggen har 
en representant i bostadsrättsföreningarnas styrelser ger också goda förutsättningar för 
att utveckla och stärka kommunikationen. 
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Kommunikationsstrategi

Riksbyggen behöver hitta effektiva sätt att kommunicera klimatrisker till föreningarna. 
Hur klimatförändring slår mot olika byggnadstyper är exempelvis en viktig fråga. 
Byggnadsteknisk kompetens behövs för att identifiera vad som kan göras för de olika 
byggnadstyperna, och för att arbeta in frågan i underhållsarbetet och i planeringen av 
utemiljöerna. Här handlar det i stor utsträckning om att ta tillvara på den information som 
redan finns hos försäkringsbolag och hos universitetens bygg- och klimatvetenskapliga 
institutioner, och förmedla informationen på ett bra sätt till föreningarna. Ju mer 
konkret information desto lättare blir det att nå ut till föreningarna. 

Anställda vid Riksbyggen som Elin intervjuat i sin studie efterfrågar konkreta 
verktyg för förmedling av klimatrelaterad information såsom sårbarhetsanalys för det 
befintliga bostadsbeståndet samt kostnadskalkyl för åtgärder. De anställda efterfrågar 
kostnadskalkyler för att kunna informera de bostadsrättsföreningar som är utsatta för 
risk om kostnaderna för anpassningsåtgärder. Bostadsrättsföreningarna vill veta vad 
specifika anpassningsåtgärder kostar, vem som betalar för åtgärderna, samt vad det kostar 
föreningarna att inte göra något. Elin betonar att när klimatanpassning introduceras i 
kunderbjudandet är det viktigt att det finns kostnadskalkyler för de åtgärder Riksbyggen 
erbjuder. Kostnadskalkylen introducerar en tydlighet i kommunikationen. Elin iakttar 
att föreningarna är intresserade av att diskutera ansvarsfördelning relaterat till skador 
på byggnader, samt försäkringsfrågor relaterade till klimatanpassning. Finansiell risk 
framstår dock som den dominerande frågan för föreningarna. 

Tidigare studier visar att inramningen klimatförändring och risk inte alltid är ett 
effektivt sätt att motivera agerande, budskap om klimatförändring och risk kan istället 
leda till motstånd (Williams m fl 2012). Budskapet om anpassningsstrategier till 
framtida klimatförhållanden behöver paketeras in så det blir praktiskt, handgripligt 
och förståeligt för föreningarna. Vaga föreställningar om framtida fördelar fungerar 
inte. Bostadsrättsföreningarna behöver engageras genom tydlig information om 
de omedelbara fördelar som följer med att genomföra anpassningsåtgärder, såsom 
exempelvis lägre kostnad och högre boendekvalitet. Anpassningsåtgärder behöver 
länkas till de boendes intresse av att förbättra sina fastigheter och att spara pengar. 
Istället för språkbruk om klimatförändring och risk, framstår det som mer effektivt att 
packa in klimatanpassning i kostnadseffektivt underhåll, förbättrad boendekvalitet och 
bekvämlighetsfördelar. Här kan man också lyfta fram att utsläppsminskande åtgärder 
inte enbart framställs som en miljöfråga, utan ofta ramas in som en pengasparande 
åtgärd. Anpassningsåtgärder kan ramas in på liknande sätt. 

Möjlighetsfönster

Praktisk information om klimatanpassning behöver kommuniceras till föreningarna 
vid rätt tidpunkt och av betrodda verksamheter. Riksbyggen kan spela en viktig roll 
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genom att ge råd och information vid en rad strategiska tillfällen. Riksbyggen kan:

• Ge råd och information när de boende gör förändringar i sin boendemiljö, 
exempelvis vid inflyttning, utbyggnad (ansökan om bygglov), renovering (exempelvis 
stambyte), fönsterbyte, rutinunderhållsarbete och så vidare. Riksbyggen arbetar 
redan med att specifikt adressera de föreningar som står inför större renovering. 

• Rikta information till föreningar med tidigare erfarenhet av extremväderhändelser, 
såsom exempelvis översvämning och intensiv värmebölja, då dessa föreningar kan 
vara mer mottagliga för klimatanpassningsåtgärder. 

• Förmedla kontakt till specialister såsom exempelvis arkitekter insatta i 
klimatanpassningsfrågor, som kan ge specifika råd till föreningarna. 

• Ge råd och information om klimatanpassning till aktörer som levererar tjänster till 
bostadsrättsföreningarna såsom exempelvis byggfirmor. Riksbyggen kan se till att 
föreningarnas informationskanaler är uppdaterade vad gäller klimatanpassning och 
därigenom uppmuntra föreningarna att implementera klimatanpassningsåtgärder. 

• Informera om statliga medel, eller andra sökbara medel, som kan användas till 
klimatanpassning.

• Använda demonstrationsprojekt/pilotprojekt för att visa fram exempel 
på god klimatanpassning, visa att klimatanpassning kan bidra till att höja 
kvalitet i boendemiljön, och därigenom ge föreningarna en positiv bild av 
klimatanpassningsåtgärder. 

• Med hjälp av visualisering och gestaltningsförslag göra information om 
anpassningsåtgärder mer tillgänglig för de boende. I visualiseringen kan de 
boende se och analysera föreslagna åtgärder och bättre förstå åtgärdernas effekt 
på boendemiljön (visualiseringar av boendemiljön före och efter anpassning), 
samtidigt som de boende får information om vad specifikt åtgärden bidrar med 
och vad åtgärden kostar. 

Sammanfattningsvis kan man konkludera att det framstår som viktigt att skilja på intern 
och extern kommunikation. Riksbyggen kan utveckla sin interna kommunikations 
strategi för att nå ut med klimatrelaterad information till alla nivåer inom organisationen. 
Riksbyggen behöver även utveckla en mångfacetterad extern kommunikationsstrategi 
gentemot föreningarna där de lyfter fram de praktiska och handgripliga fördelar som 
följer med klimatanpassningsåtgärder. Lokala anpassningspaket behöver utvecklas i 
dialog med de boende och involverade nyckelaktörer. Riksbyggen kan här arrangera 
workshops med boende och nyckelintressenter där anpassningsåtgärder presenteras och 
diskuteras. I dialogen med de boende kan Riksbyggen testa om åtgärderna uppfattas 
som rimliga och acceptabla, samt kartlägga de boendes erfarenhet av extremväder 
och deras attityd till klimatförändring. Dialogarbetet kan också vara ett sätt för 
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Riksbyggen att ta tillvara på den lokala kunskap som finns hos de boende, då de 
boende exempelvis kan ha kännedom till åtgärder som kan vara effektiva just i deras 
område, och för deras byggnad och gård. I det lokalt situerade dialogarbetet gentemot 
föreningarna kan Riksbyggen därmed successivt identifiera vilka incitament som kan 
göra anpassningsåtgärder mer attraktiva, och fördjupa sin förståelse av varför de boende 
kan tänka sig att implementera, respektive inte implementera, vissa föreslagna åtgärder, 
och vad som bland boende och nyckelaktörer uppfattas som hinder och barriärer för 
anpassningsåtgärder. 

5.6 Nya samarbetskonstellationer

Samarbetskonstellationer för anpassning 

Det behövs en bättre förståelse av de multipla vägar som kan leverera klimatanpassning. 
Dessa vägar involverar en mängd olika intressenter och en kombination av aktioner – 
aktioner individuellt och gemensamt, aktioner ledda av myndigheter och aktioner i 
partnerskap. Vissa anpassningsåtgärder faller på den enskilde fastighetsägaren, andra 
behöver utföras gemensamt på kvartersnivå för att få genomslag. Översvämningsåtgärder 
på byggnadsnivå exempelvis är endast effektiva om en hel gata eller ett helt område 
implementerar åtgärden. Genom kollektiv handling kan fastighetsägare dra nytta av 
skala fördelarna. Då avrinningsområden är stora i skala, spränger administrativa gränser 
och innehåller komplexa ägandemönster, behövs också myndighetsledda aktioner och 
partnerskap (Biesbroek m fl 2009).

Kollektiva handlingar och kapacitetsuppbyggande initiativ

Förutom vetenskapligt baserad kunskap bygger klimatanpassning på lokal 
erfarenhetsbaserad kunskap, där lokala aktörer spelar en viktig roll (Uggla och Storbjörk 
2012). Det gäller att ta tillvara den potential som finns för gemensam aktion lokalt 
i bostadsområdena (”community action”). Vissa lokala myndigheter är involverade i 
kapacitetsuppbyggande aktiviteter för låg-kol projekt. Lokala låg-kol/låg energi-initiativ 
är vanligare än anpassningsinitiativ. Det framstår som troligt att låg-kol aktiviteter och 
lokala intressegrupper kan organiseras också runt anpassning, intressegrupperna kan 
agera forum också för klimatanpassning. Gemensam lokal aktion kan vara en väg att 
uppmuntra både utsläppsminskning och anpassning. En aktör som Riksbyggen kan 
spela en viktig roll i uppbyggandet av en lokal handlingskapacitet, genom att facilitera 
samarbeten, lokala initiativ och pilotprojekt. Riksbyggen kan exempelvis vara drivande 
i att få bostadsrättsföreningar att samarbeta och göra gemensamma upphandlingar, 
uppmuntra bildandet av lokala intressegrupper, bistå lokala intressegrupper med hjälp 
att få statsbidrag, och facilitera dialogen med kommunen. 
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Styrelsen i den Riksbyggenförening som Henric studerat menar att Riksbyggen kan ta 
mer initiativ i miljöarbetet och ge tydligare förslag. Här kan Riksbyggen stärka sin roll 
som samordnare genom att bli tydligare med vad bostadsrättsföreningar kan förbättra i 
sin verksamhet och vilka mål som är realistiska för föreningarna att satsa på. Riksbyggen 
kontrollerar bostadsrättsföreningarnas leverantörer och entreprenörer, och kräver för 
dessa miljöcertifiering enligt ISO14001. Här kan man tänka sig att Riksbyggen också 
kan börja ställa krav på leverantörernas kunskap om klimatanpassning. 

En samarbetsrelation mellan fastighetsägare och lokala myndigheter framstår i detta 
sammanhang som viktig. Elin identifierar i sin uppsats att det behövs ett bättre samarbete 
mellan kommun och näringsliv för att uppbygga gemensamma referensramar och 
vokabulär rörande klimatanpassning, för att underlätta överföring av klimatrelaterad 
information. Ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare gör att åtgärder kan 
planeras så att de långsiktigt involverar större riskområden och därmed får bredare 
täckning. Här kan Riksbyggen agera kunskapsförmedlare mellan bostadsrättsföreningar 
och kommun. Exempelvis kan Riksbyggen förmedla information till föreningarna om 
identifierade klimatanpassningsproblem i kommunen, samt hur planerna ser ut vad 
gäller dagvattennät och grönstruktur. När det gäller nyproduktion kan Riksbyggen bli 
mer aktiva i detaljplanearbetet, samt i valet av var de köper mark. För att utveckla 
arbetet med ekosystemtjänster behövs samarbete med kommunen, då det handlar om 
att placera in bostadsprojekten i ett större sammanhang. Omvänt är det intressant 
för kommunen att konkretisera ekosystemtjänstarbetet genom samarbete med ett 
stort företag som bygger och förvaltar bostäder, då detta ger möjlighet att utveckla 
pilotprojekt och goda exempel som kan inspirera andra inom branschen att ta efter. 
Också samarbete med försäkringsbolagen framstår som centralt för anpassningsarbetet. 
Även här kan Riksbyggen agera kunskapsförmedlare. Kommunikativ planeringsteori kan 
användas för att utveckla och ge perspektiv på möjliga samarbetskonstellationer (Healey 
2010; Healey 2008; Friedmann 2011). Intressanta infallsvinklar i detta sammanhang 
är även urbanteoretiska diskussioner kring ”right to the city”, ”empowerment” och 
medborgaransvar i anpassningsfrågan (se exempelvis Harvey 2003; Amin och Thrift 
2002).

Pilotprojekt

Pilotprojekt är ett sätt att synliggöra klimatanpassningsåtgärder och därigenom öka 
förståelse och acceptans för åtgärderna bland allmänheten. Pilotprojekt är värdefulla då 
de visar hur anpassade byggnader, gårdar och kvarter ser ut och fungerar. Daniel lyfter 
fram att de kommuner han undersökt menar att det idag finns mycket information 
om klimatrelaterade risker, men att det däremot saknas information om åtgärder 
och lösningar. Kommunerna efterfrågar aktionsorienterad information, de vill ha 
information i form av exempel från andra kommuner för att förstå vad som fungerar 
respektive inte fungerar. 
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Vidare lyfter Daniel fram att nätverk spelar en viktig roll för att utväxla kunskap och 
erfarenheter kring klimatanpassningsåtgärder. Genom exempelvis seminarier och 
konferenser kan kommuner lära av varandras erfarenheter. Seminarier är också ett sätt 
att kommunicera klimatanpassningsarbetet till medborgarna. Här kan Riksbyggen, 
genom pilotstudier av klimatanpassningsåtgärder, bygga upp arbetsmetoder för 
klimatanpassning och utöka förståelse för hur åtgärderna uppfattas av föreningarna. 
Urbanteori, såsom teori om produktion av rum (Lefebvre 1991) och spatial 
praktik (De Certeau 1984), kan ge en grund för att undersöka hur acceptans för 
klimatanpassningsåtgärder etableras genom synliggörande i stadsrummet. 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att arbetet med klimatanpassning kräver 
arbetssätt som i hög grad är lokalt anpassade och baserade på dialog med de boende 
och andra involverade aktörer. Riksbyggen kan spela en viktig roll i detta arbete genom 
att exempelvis stödja kapacitetsuppbyggande aktiviteter, och utveckla nya sätt att gå i 
dialog med boende och nyckelintressenter för att utveckla anpassningsåtgärder. 
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6. Slutsatser

Det material som producerats inom ramen för CEC/Riksbyggen-samarbetet 
ger konkret inspiration till Riksbyggens vidare arbete med klimatanpassning av 
bostadsrättsföreningar. Materialet identifierar även frågor som är intressanta att 
undersöka i nya masteruppsatser, samt frågor som är relevanta att undersöka i framtida 
mer riktade forskningsinsatser. 

CEC/Riksbyggen-samarbetet använde en samarbetsmodell som knyter utbildnings- 
insatser närmare forskning och näringsliv och projektet pekar på ett antal aspekter 
i denna samarbetsmodell som är viktiga att ta tillvara. Slutsatserna har vi således 
valt att kategorisera under tre huvudrubriker: konkret inspiration till Riksbyggens 
klimatanpassningsarbete, samarbetsmodell och nya masteruppsatsämnen, samt 
relevanta forskningsperspektiv.

6.1 Inspiration till Riksbyggens klimatanpassningsarbete

Studentuppsatserna har resulterat i en rad konkreta men också mer övergripande 
slutsatser kring hur Riksbyggen kan gå vidare i klimatanpassningsarbetet: 

• En utökad kartering av risk och responskapacitet är viktig för att identifiera 
riskområden och anpassningsåtgärder åt Riksbyggen. 

• Föreslagna åtgärder behöver systematiseras efter generellt respektive lokalt fokuserat 
klimatanpassningsarbete.

• Interna respektive externa kommunikationsstrategier behöver utvecklas för att nå 
ut med informationen om klimatanpassning i bostadsrättsföreningarna.

• Nya samarbetskonstellationer mellan fastighetsägare/fastighetsförvaltare – 
boende – kommun – försäkringsbolag, gagnar säkringen av implementering av 
klimatanpassningsåtgärder.

Nedan ges en kortfattad beskrivning av dessa teman.  

Kartläggning av risker och responskapacitet

Riksbyggen behöver kartlägga risker kopplade till klimatförändringar, samt bedöma 
risker i förhållande till responskapaciteten i de bostadsområden där de har sina 
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bostadsbestånd – kartläggningen behöver inkludera geografiska samt socio-ekonomiska 
faktorer. Generell riskkartering kopplat till geografiskt läge behövs för att identifiera 
bostadsrättsföreningar i riskområden. Detaljerad riskkartering behövs för föreningar 
i riskområden. Vidare behövs kartläggning av bebyggelsestruktur, byggnadstyp 
(byggnadskonstruktion och material), socio-ekonomiska resurser i bostadsområdena, 
de boendes attityder och samhällsengagemang, erfarenhet av extremväderhändelser och 
lokala styrförhållanden. 

Idag saknas expertis inom Riksbyggen för att genomföra denna typ av kartläggning.

Skräddarsydda åtgärdspaket

Riksbyggen behöver bygga upp en databas över de föreningar som är lokaliserade i 
riskområden. En struktur eller checklista för möjliga anpassningsåtgärder skulle som 
utgångspunkt kunna organiseras efter allmänna åtgärder som är relevanta för en bred 
grupp av föreningar, respektive specifika åtgärder som är relevanta enbart för vissa 
föreningar. Åtgärderna kan listas på byggnads, gårds och kvartersnivå. Också synergier 
och trade-offs mellan anpassningsåtgärder och åtgärder för utsläppsminskning behöver 
identifieras, då dessa bäst hanteras samlat. Här kommer förmodligen mer djupgående 
studier behöva genomföras kring trade-offs mellan olika åtgärder på olika nivåer.  

Utifrån kartläggningsarbetet, i dialog med de boende och andra nyckelaktörer, kan 
Riksbyggen formulera riktade anpassningspaket till föreningarna som strategiskt 
kommuniceras till föreningarna när förändring sker i den byggda miljön. Åtgärderna 
som Riksbyggen identifierar behöver testas gentemot effektivitet, rimlighet och 
acceptans bland de boende och andra nyckelaktörer. För att skapa motivation till 
implementering behöver lokala anpassningspaket svara mot rådande fysiska och socio-
ekonomiska förhållanden och vara rimliga och acceptabla för intressenterna.

Intern och extern kommunikation

Riksbyggen behöver utveckla strategier för intern och extern kommunikation för 
att nå ut med information om klimatanpassning till föreningarna. Internt behöver 
klimatanpassningsbegreppet tydliggöras för de anställda så att anpassning kan integreras 
i det dagliga arbetet och nå ut till hela organisationen. Här krävs ett klargörande av 
vad begreppet innebär, så att en gemensam förståelse etableras inom Riksbyggen-
organisationen. Kartläggningsarbete och pilotprojekt kan troligtvis användas för att 
bygga upp en sådan gemensam förståelseram. 

Vad gäller extern kommunikation behöver Riksbyggen utveckla sitt sätt att kommunicera 
klimatrisker och möjliga anpassningsåtgärder till bostadsrättsföreningarna. Klimatrisk 
och behov av anpassningsåtgärder är nödvändigtvis inte den bästa inramningen för 
att kommunicera ut budskapet till föreningarna, där framtida klimatförändringar 
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ofta upplevs av de boende som diffusa och avlägsna. Klimatanpassningsåtgärder 
kommuniceras snarare bättre genom att de ramas in i mer handgriplig retorik, som kan 
kopplas till ekonomisk nytta och förbättringar av boendekvalitet. Budskapet behöver 
vara praktiskt, handgripligt och förståeligt för bostadsrättsföreningarna. 

Samarbetskonstellationer

Klimatanpassningsfrågan kräver ett mer lokalt situerat och dialogbaserat arbete 
gentemot föreningarna från Riksbyggens sida. Utökad kartläggning av risk och 
responskapacitet samt identifiering av åtgärder kräver olika typer av expertis. Arbetet 
kan underlättas genom att skapa samarbetskluster mellan kommun, försäkringsbolag, 
bostadsrättsföreningar och lokala intressegrupper i bostadsområdena. Riksbyggen kan 
agera initiativtagare till etablering av sådana samarbetskluster, och därigenom också få 
tillgång till expertis. Riksbyggen kan även stödja lokala intressegrupper och medverka i 
kapacitetsbyggande aktiviteter lokalt. 

6.2 Samarbetsmodell och nya masteruppsatsämnen 

Samarbetsmodellen i detta projekt skapar kopplingar mellan utbildning, forskning 
och näringsliv. Modellen tar tillvara på den potential som finns i studentarbeten, 
uppmuntrar till samarbete mellan studenter och forskare, och ger studenter inblick 
såväl i forskarvärlden som i samhället. Detta ger mervärde till utbildningen. 

Att utveckla samarbeten tar tid. Det finns potential att vidareutveckla den aktuella 
samarbetsmodellen för att skapa en mer dynamisk och innovativ lärandemiljö för 
studenterna. Modellen kan exempelvis utvecklas genom att: 

• Arbeta mer i samarbetsgruppen för att precisera uppsatsämnen.

• Sätta samman en mer tvärvetenskaplig grupp studenter, framförallt genom att 
involvera en bredare grupp handledare.

• Utarbeta tydligare mötesupplägg, med en striktare och tydligare struktur från 
början, som i större utsträckning även involverar studenternas handledare. 

• Låta mötena arrangerade i projektets regi i större utsträckning fungera som 
workshopforum där material utvecklas under själva mötestillfället och där 
medverkande studenter och handledare från olika institutioner bidrar med 
konstruktiv kritik på studenternas presentationer. 

• Skapa tydligare ramar för ansvar för processen.
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• Öka interaktiviteten i utbytet genom att tydligare koppla projektet till 
forskningsintressen på institutionen och integrera denna typ av projekt tydligare 
i befintlig forskning.

Många av de teman som inledningsvis identifierades i detta samarbetsprojekt kan belysas 
i framtida masteruppsatser. Nästa års studenter kan bygga vidare på CEC/Riksbyggen-
studenternas arbete och utveckla och fördjupa frågorna. Genom att adressera de 
kunskapsluckor som CEC/Riksbyggen-gruppen identifierat, etableras kontinuitet 
i uppsatsarbetet, vilket kan ses som en kvalitetshöjande faktor för utbildningen. 
Främst har CEC/Riksbyggen-gruppen adresserat områdena riskkartering (detaljerad 
riskkartering), metoder för anpassningsåtgärder (anpassning genom grön infrastruktur 
och miljöcertifiering), kunskapsunderlag på olika nivåer, kommunikation, samt 
samverkan och deltagande. Nya masteruppsatser kan dels vidareutveckla och fördjupa 
frågor inom dessa områden, dels arbeta vidare med frågor som CEC/Riksbyggen-
gruppen inte specifikt adresserat, men som identifierats som centrala i gruppens 
diskussioner kring anpassning av bostäder och bostadsområden. Nedan ges en lista 
på fördjupningar av uppsatsämnen samt nya uppsatsämnen som identifierats under 
samarbetsprojektets gång.

1. Detaljerad riskkartering – Redan nu har Riksbyggen involverat en masterstudent 
i arbetet med att utveckla riskkarteringsmetoder. Inom detta område skulle även en 
annan student kunna utveckla en breddad riskkartering på lokal nivå som tar med 
socio-ekonomiska faktorer. En viktig aspekt att belysa är hur man kan/bör undersöka 
risker på olika nivåer.  

2. Klimatanpassning genom ekosystemtjänster – Detta har varit ett återkommande tema i 
CEC/Riksbyggen-gruppens diskussioner, men temat behöver undersökas mer ingående 
i framtida masteruppsatser. Ett konkret förslag är en teoretisk analys och utvärdering 
av Riksbyggens ekosystemtjänstverktyg – ger det rätt signaler till byggbranschens 
aktörer från ett ekologiskt perspektiv? En uppsats på detta tema skulle också kunna 
handla om mötet mellan arkitekter och ekologer – design och ekologi – i arbetet 
med ekosystemtjänster och klimatanpassning. Inom denna kategori skulle man även 
kunna lägga till hur man kan arbeta med projekt som fokuserar på hur utveckling och 
hänsynstagande till ekosystemtjänster på tomtnivå kopplas till en mer övergripande 
skala samt till blå/grön infrastruktur.

3. Klimatanpassning genom byggnadskonstruktion – Detta är ett annat viktigt område 
att undersöka i framtida masteruppsatser. Här kan man tänka sig en litteraturöversikt 
som bas för att utveckla en hustypologi utifrån vilken Riksbyggen kan ge råd till sina 
bostadsrättsföreningar för vilken eller vilka typer av åtgärder som kan vara lämpliga. 
Arbetet skulle till exempel kunna konkretisera den tabell för anpassningsåtgärder som 
skissas upp i denna rapport (se sidorna 75-76), och bidra till metodutveckling. Här 
är det även relevant att undersöka mögelanpassning, samt utveckla strategier för att 
koordinera anpassning och utsläppsminskning. 
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4. Miljöcertifiering – Den modell för miljöcertifiering som utvecklats skulle kunna 
kompletteras med att undersöka möjligheterna att inkludera klimatanpassning.

5. Kunskapsbehov – Det är relevant att gå vidare med att undersöka kunskapsöverförings- 
modeller mellan olika nivåer – kunskapsöverföringssystem mellan forskning, förvaltning, 
näringsliv, och försök att etablera ett tvåvägsflöde. Som masterprojekt skulle man 
kunna tänka sig en aktörsanalys som identifierar aktörer och samband mellan aktörer, 
luckor i kunskapsöverföringen mellan aktörerna, samt utvecklingsmöjligheter. Som 
masterprojekt kan man också tänka sig en utvärdering av olika strategier för anpassning 
för att identifiera vad som fungerar respektive inte fungerar. Ytterligare frågor som skulle 
kunna vara intressanta att belysa inom detta område i masteruppsatser är vilka forum 
och metoder som behövs för att dela kunskap om klimatanpassning och ta tillvara på 
erfarenheter. Här är det även relevant att undersöka pilotprojektets roll, vad aktörer 
som kommuner och fastighetsägare mer specifikt får ut av att se på de konkreta exempel 
som de efterfrågar.

6. Juridiska och ekonomiska styrmedel – Detta tema behöver definitivt belysas mer 
ingående i framtida masteruppsatser, även om juridiska styrmedel till viss del tagits 
upp i CEC/Riksbyggen-gruppens diskussioner. Frågor som är intressanta att belysa i 
masteruppsatser är incitamentsstrukturer såsom klimatanpassning i PBL och BBR samt 
försäkringsbolagens roll.

6.3 Forskningsperspektiv
 

Resultat från samarbetet identifierar konkreta forskningsbehov att undersöka vidare     
genom strukturerade forskningsinsatser. Resultaten pekar på att samarbetskonstellationer 
för kunskapsöverföring, kommunikationsinsatser och incitamentsstrukturer är centrala 
för att stödja implementering av metoder för riskkartering och anpassningsåtgärder. 
Vidare forskning inom dessa områden – i nära samarbete med aktörer inom bostads-
sektorn och gärna kring konkreta pilotprojekt – behövs för att stödja utvecklingen 
av metoder för klimatanpassning av bostäder och bostadsområden. Nedan ges en 
sammanfattning av huvudpunkterna. Flera av dessa identifierade forskningsbehov 
sammanfaller med identifierade nya masterprojekt. 

Implementeringsutmaningen

Samtliga studentprojekt identifierar implementering av klimatanpassning i bostads-
sektorn som en stor utmaning. 

• Att implementera metoder för detaljerad riskkartering är en utmaning för 
fastighetsägare. Här behövs kunskap och resurser som kräver samarbete mellan 
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fastighetsägare, myndigheter och konsultbolag. 

• Att implementera klimatanpassning i befintliga arbetsprocesser i organisationen 
och kommunicera denna kunskap till de boende är en utmaning för fastighetsägare/
fastighetsförvaltare. Här behövs riktade kommunikationsinsatser och god förståelse 
av klimatanpassningsproblematiken. 

• Bostadsrättsföreningar strukturerar sällan sitt miljöarbete i ett miljöledningssystem, 
då grundläggande kunskap att genomföra detta ofta saknas. Här är det viktigt att 
säkra kunskapsöverföring mellan olika administrativa nivåer och mellan aktörer 
aktiva inom byggbranschens olika faser. 

• Finansiella, legala och organisatoriska hinder finns för implementering av 
klimatanpassning i kommunernas arbete, och kommunerna efterfrågar konkreta 
exempel på genomförda anpassningsåtgärder. Här är det tydligt att det behövs 
pilotprojekt som kan synliggöra klimatanpassningsåtgärder och facilitera ett 
proaktivt klimatanpassningsarbete – projekt som kan skapa en tydlig och 
vetenskaplig grundad länk mellan kunskap och handling i en komplex social 
kontext. 

• Att implementera grönyta som paketlösning för klimatrelaterad problematik i 
detaljplanearbetet är en utmaning, och risk finns att klimatanpassningsfrågan 
förenklas till den grad att det bakomliggande syftet med åtgärderna glöms bort, 
vilket ytterligare kan förstärka silotänkande mellan yrkesgrupper och förvaltningar. 
Nya samarbetskonstellationer och samarbetsformer behöver därför utvecklas för att 
säkra kunskapsöverföring och undgå förenkling och silotänkande. Dessa samarbets 
former skulle kunna byggas inom de nuvarande ramarna som lagstiftningen ger. 
Samtidigt kan man även utmana dessa ramar i mer kritiska analyser och reflektioner 
kring vilka institutioner som behövs för att skapa en klimatanpassning som kommer 
skydda oss i framtiden samtidigt som den är demokratiskt förankrad och förankrad 
i de boendes behov av trygghet och välbefinnande på flera olika skalor. 

Givet implementeringsutmaningen behöver klimatanpassning av bostäder och 
bostadsområden således stöttas genom en rad insatser som berör kartering av 
klimatrelaterade risker och responskapacitet (utökad klimatrelaterad riskkartering), 
identifiering och organisering av anpassningsåtgärder av generell och specifik 
karaktär på olika skalanivå, samarbetskonstellationer som säkrar kunskapsöverföring 
mellan olika administrativa nivåer och mellan byggprocessens olika aktörer, samt 
incitamentsstrukturer som motiverar proaktivt klimatanpassningsarbete. 

Utökad klimatrelaterad riskkartering

För att formulera relevanta åtgärder för klimatanpassning av bostäder och 
bostadsområden behövs en vidareutveckling av riskkarteringsarbetet både vad gäller 
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klimatrelaterade risker och responskapacitet i bostadsområdena. Att täcka in både 
klimatrelaterad risk och responskapacitet kan benämnas som en utökad riskkartering. 
Vidare studier behövs för att undersöka hur denna utökade kartläggning kan organiseras, 
vem som ska involveras, vilken information som eventuellt fattas och hur ansvaret för 
kartläggningsarbetet ska fördelas. 

Riksbyggens bostadsbestånd skulle kunna vara en bra fallstudie för att utveckla metoder 
för att identifiera risker relaterat till lokalisering, ålder, konstruktion och material hos 
bostadsbestånd; identifiera vilken data som behövs samt vem som tillhandahåller 
denna data; identifiera sårbara stadsområden och byggnader; skapa en databas gällande 
byggnaders resiliens mot klimatförändringar som inkluderar exempelvis byggnads-
design, material, funktion, omgivande terräng, höjd över havet, avloppssystemets 
kapacitet och så vidare. Riskvärderingsmetoder kan även eventuellt utvecklas i samarbete 
mellan Riksbyggen och försäkringsbolag. 

Generella anpassningsåtgärder och specifika anpassningspaket 

Vidare studier kan belysa utvecklingen av arbetet med anpassningsåtgärder på 
byggnads, gårds och kvartersnivå, förstått som generella åtgärder till bostäder och 
bostadsområden i allmänhet och specifika åtgärdspaket till fastigheter i riskzoner. För 
att utvärdera vilka åtgärder som uppfattas som rimliga och acceptabla bland de boende 
behövs ett nära samarbete med de boende. Viktiga frågor att undersöka är hur arbetet 
med åtgärdsförslag kan organiseras på de olika nivåerna inklusive externa aktörer som 
till exempel byggbranschen, samt hur åtgärderna kan kommuniceras till de boende. 
Åtgärdspaket behöver utvecklas och testas i dialog med de boende. Det finns idag relativt 
mycket information om klimatrelaterade risker, däremot saknas konkreta exempel på 
åtgärder och lösningar som kan främja ett mer proaktivt klimatanpassningsarbete. Här 
spelar pilotstudier en central roll, både som utvecklingsplattform och som fönster mot 
omvärlden.

Även här skulle Riksbyggens bostadsbestånd kunna agera som ett fall för att undersöka 
i vilken utsträckning bostadsrättsföreningar kan bidra till lokalt klimatanpassnings-
arbete; undersöka hur samarbetet med kommunens klimatanpassningsarbete kan 
förbättras; identifiera vilka verktyg för klimatanpassning som är tillgängliga under en 
byggnads livstid/olika byggnadsfaser (ekosystemtjänstverktyg, grönyta, underhållsplan, 
miljöpolicy, miljöledningssystem, certifiering); samt identifiera synergier och konflikter 
mellan åtgärder för energieffektivisering och klimatanpassning.

Samarbetskonstellationer för kunskapsöverföring 

Kunskapsöverföring mellan olika administrativa nivåer och mellan aktörer involverade 
i byggprocessens olika faser behöver säkras genom robusta samarbetskonstellationer 
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med tydlig ansvarsfördelning både vad gäller arbetet med utökad klimatrelaterad 
riskkartering och implementering av anpassningsåtgärder. Kunskapsluckor samt 
luckor i kunskapsöverföringen mellan lokala myndigheter och fastighetsägare (såsom 
incitamentsluckor, tekniska luckor och administrativa luckor), behöver identifieras och 
adresseras på ett samlat sätt. Ett viktigt steg för forskningen är således att identifiera 
svårigheter med att säkra klimatanpassat byggande och förvaltning av bostäder på olika 
nivåer i vårt förvaltningssystem. Nya samarbetskonstellationer kan behövas för att 
bättre koordinera insatserna och förtydliga ansvarsuppdelningen. 

Riksbyggens bostadsbestånd skulle kunna ge ett fall för en undersökning av hur 
kunskap om klimatanpassning överförs mellan skalor (bostadsrättsföreningar, 
förvaltningsföretag/byggföretag, kommun och region), och mellan byggprocessens 
olika faser (från design och byggande till underhåll och renovering).

Incitamentsstrukturer

Incitamentsstrukturer behöver ses över för att komma förbi finansiella, tekniska och 
administrativa barriärer som hindrar implementering av klimatanpassningsåtgärder. 

Vilka faktorer motiverar byggbranschens aktörer att involvera sig i klimatanpassning? 
Vilka juridiska och ekonomiska styrmedel behövs för att säkra implementering av 
klimatanpassningsåtgärder?

Riksbyggens bostadsbestånd skulle kunna användas som ett fall för att identifiera 
faktorer som motiverar eller avskräcker bostadsrättsföreningar att involvera sig i 
klimatanpassning; identifiera finansieringsmodeller som behövs för att säkra att 
bostadsrättsföreningar vågar investera i klimatanpassning; undersöka möjlighet för att 
banker och försäkringsbolag kan ge bättre villkor för renovering och energieffektivisering 
om anpassning integreras in underhållsplanen (skatter, lånegarantier); undersöka 
möjlighet för klimatanpassning att bli en faktor att räkna med vid lägenhetsförsäljning 
(jfr. användningen av energi deklarationen); samt undersöka hur klimatanpassning kan 
inkluderas i underhållsplanen och identifiera fördelar som detta kan medföra. 
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KLIMATANPASSNING AV BOSTÄDER OCH BOSTADSOMRÅDEN
– RESULTAT FRÅN ETT SAMARBETSPROJEKT MELLAN CEC OCH 
RIKSBYGGEN 
Denna rapport är en sammanställning av kunskap som genererats inom 
ramen för ett samarbetsprojekt mellan Centrum för miljö- och klimatforskning 
(CEC) vid Lunds universitet och Riksbyggen om klimatanpassning av 
bostäder och bostadsområden i Sverige. Samarbetsprojektet byggde på 
utveckling och handledning av fem stycken masteruppsatser vid Tillämpad 
klimatstrategi-programmet vid Lunds universitet, mellan november 2014 
och juni 2015. I denna rapport diskuteras de resultat som framkommit i 
masteruppsatserna, med fokus på klimatrelaterad riskkartering, metoder 
för klimatanpassningsåtgärder, kunskapsunderlag, samt samverkan och 
deltagande. Syntesrapporten levererar inspirationsmaterial för Riksbyggens 
vidare arbete med klimatanpassning av bostadsrättsföreningar. Förslag 
på sätt att hantera klimatanpassningsproblematik i bostadssektorn läggs 
fram, vilka inkluderar utökad klimatrelaterad riskkartering, skräddarsydda 
åtgärdspaket, intern och extern kommunikation av klimatrelaterade risker 
och anpassningsåtgärder, samt nya samarbetskonstellationer. Samarbetet 
mellan CEC och Riksbyggen tog tillvara på den potential som finns i 
studentarbeten och skapade länkar mellan utbildning, forskning och 
näringsliv. Rapporten identifierar även relevanta teman för nya masterprojekt, 
samt konkreta forskningsbehov kring kunskapsöverföring mellan aktörer 
och nivåer; samarbete mellan boende, fastighetsägare, myndigheter, 
konsulter och försäkringsbolag kring riskkartering och anpassningsåtgärder; 
kommunikationsinsatser för ökad acceptans för anpassningsåtgärder; samt 
juridiska och ekonomiska incitamentsstrukturer. Dessa är viktiga områden 
att adressera i framtida forskningsinsatser för att stödja implementering 
av utökad klimatrelaterad riskkartering och anpassningsåtgärder i 
bostadssektorn.


