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Abstract 

Climate change and the sea level rise that it contributes to is an ever more pressing issue for 

costal municipalities around the world. Today there is a great deal of scientific reports and 

projections on what these changes could entail. However, resent studies on south Swedish 

costal municipalities have shown great discrepancies when it comes to how these scientific 

projections are implemented in the municipal planning and adaptation strategies. In an effort 

to understand the underlying reasons for this lack of concurrence, this paper has applied Rolf 

Lidskogs theory of the hetrogenity of science. The theory gives an explanation to the 

complications in the science-policy interface, by describing complicating factors in the 

communication between these actors. Furthermore this paper present one alternative on how 

these complications can be addressed, by using another one of Lidskogs theories, the theory 

of boundary organizations. This theory presents a framework on how science-based policy 

and policy-relevant science can be produced more efficiently through boundary organizations 

and the implementation of portable representation.  This study shows that it would be 

beneficial to most actors involved with adaptation strategies if permanent boundary 

organizations were established. Boundary organizations would create a forum for science and 

policy actors to interact and enable a greater understanding and communication between the 

different actors involved in defining, understanding and combating these challenges. 
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1.	  Inledning	  
 

I dagsläget står det klart att världen står inför stora klimatförändringar. Något som fortfarande 

diskuteras flitigt är hur snabbt dessa kommer ske och mer precist vilken omfattning de 

kommer få (Bergström 2012, Von Oelreich et al 2012). Beträffande framtida havsnivåer råder 

det ingen tvekan om att havet stiger och kommer fortsätta att stiga under mycket lång tid. 

Exakt hur snabbt vattnet kommer stiga och vilka nivåer man kan förvänta sig exempelvis år 

2100 är det svårare att besvara (Bergström 2012, Von Oelreich et al 2012, 40). Det finns 

många olika forskningsresultat, från en mängd olika aktörer, som ger olika projektioner. Detta 

skapar viss osäkerhet bland tjänstemän som behöver förhålla sig till dessa värden i den 

kommunala planeringen (Von Oelreich et al 2012). 

 

Dessa förändringar får nämligen stor betydelse för våra samhällen. Ett stigande hav kan leda 

till att våra städer drabbas av såväl temporära översvämningar som att hela områden på sikt 

hamnar under vatten (Bergdahl 2006). 

 

Här blir vår klimatanpassning viktig för att rusta vårt samhälle för kommande förändringar i 

vårt klimat. Det kommunala planarbetet spelar en avgörande roll när det kommer till att säkra 

framtida såväl som befintlig bebyggelse, infrastruktur och samhällsviktiga verksamheter 

(Klimatanpassningsportalen, 2014). För att kommunerna skall klara att genomföra detta 

planarbete på ett tillfredställande sätt krävs god kunskap och tydliga 

planeringsförutsättningar. 

 

Vid en kartläggning av ett 30-tal sydsvenska kustkommuner år 2012 framkom det stora brister 

och skillnader i hur kommunerna hanterade projektioner för framtida havsnivåer (Von 

Oelreich et al 2012). Rapporten presenterade dock ingen förklaring till denna osäkerhet eller 

varför dessa brister uppstått. Detta är ett problem då vi utan en bättre förståelse för orsakerna 

till dessa brister får svårt att utveckla och förbättra arbetet på ett effektivt sätt, samt undvika 

att liknande problemen uppstår i framtiden.  
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1.1	  Problem	  &	  Syfte	  	  
 

Problemet i denna uppsats handlar om en bristande förståelse för de bakomliggande orsakerna 

till osäkerheten bland tjänstemän, vid implementering av forskningsprojektioner i kommunal 

planering. 

 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för varför osäkerheter kring 

havsnivåhöjningen uppstått bland sydsvenska kustkommuner, samt att presentera en teori om 

hur man kan minska denna osäkerhet. 

 

Uppsatsen kommer presentera en teori i förhoppning att minska denna osäkerhet. Teorin 

baseras på att gränsorganisationer bestående av aktörer från så väl forskningen som praktiken 

kan bidra till att öka samsynen och förståelsen för gemensamma 

klimatanpassningsutmaningar. Förhoppningen är att genom denna teori kunna visa att 

gränsorganisationerna kan göra klimatfrågorna både mätbara och kommunicerbara men också 

enklare att hantera.  

 

1.2	  Frågeställning	  
 

- Varför skiljer sig vetenskapliga projektioner för havsnivåhöjningen? 

- Varför har implementeringen av forskningsprojektioner resulterat i olika slutsatser 

bland sydsvenska kustkommuner? 

- Hur har hanteringen av havsnivåhöjningen utvecklats i Göteborg under 2000-talet? 

- Vilken betydelse har gränsorganisationer för implementeringen av forskningens 

projektioner i kommunalt planarbete? 

 

1.3	  Definition	  av	  centrala	  begrepp	  
	  
Definitionen av begrepp som redovisas här är till för att initialt skapa en bättre förståelse för 

några av uppsatsens centrala begrepp. Samtliga begrepp kommer att utvecklas och förklaras 

vidare i uppsatsen. 
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Gränsorganisation 

Organisation bestående av aktörer från olika sektorer som i samverkan kan öka förståelsen för 

enskilda aktörers behov och problem, och på så sätt gynna kunskapsutbytet och utvecklingen 

inom klimatanpassningsarbetet. 

 

 Projektion 

Förutsägelse eller prognos baserad på vetenskapliga grunder. I denna rapport syftar det främst 

till prognoser rörande den framtida utvecklingen av havsnivån.  

 

 Planarbete/planprocess 

Kommunens arbete med översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. I denna 

process hanteras den fysiska planeringen av staden, det kan involvera såväl strategiska 

inriktningsbeslut som specifika säkerhetsnivåer. 

 

1.4	  Avgränsning	  i	  tid	  och	  rum	  	  
 

I denna uppsats kommer utvecklingen under 2000-talet och situationen i dagsläget att stå i 

fokus. Det är främst under 2000-talet som problematiken kring höjda havsnivåer fått 

genomslag i planprocessen och klimatanpassningsarbetet i Sverige (Moback 2014). Det är 

denna utveckling som står i fokus för denna uppsats. 

 

Konsekvenserna av havsnivåhöjningen får olika effekter på olika platser världen över. I norra 

Sverige kompenserar tillexempel landhöjningen den havsnivåhöjning som kommer ske på 

medellång sikt och konsekvenserna beräknas därför inte bli så stora (Se figur 3). I södra 

Sverige är situationen en annan. Där har landhöjning redan avstannat och 

havsnivåhöjningarna får därför en omgående reell effekt. Denna rapport fokuserar därför på 

södra Sverige. 

 

Trots att rapporten avgränsas till exempel från södra Sverige är analysen av 

gränsorganisationers funktion och betydelse applicerbar såväl globalt som i andra nationella 

och lokala kontexter. Den kan också appliceras på andra frågor där kommunikationen mellan 

forskning och praktik har en avgörande roll.  
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Uppsatsens resultatdel är uppdelad i fyra kapitel. Det första, kapitel 2.1 inleds med en kortare 

introduktion till klimatfrågan och havsnivåhöjningen. Här presenteras också IPCC:s och 

SMHI:s arbete och projektioner lite mer utförligt, då de är viktiga aktörer i ämnet. Även 

exempel på några andra aktörers projektioner presenteras i kapitlet. För att ge en djupare 

förståelse för forskningens olika resultat beskrivs sedan några olika vetenskapliga metoder 

som används för att göra dessa projektioner. Avslutningsvis hanterar kapitlet forskningens 

hetrogenitet och komplexitet för att knyta an till den teoretiska förklaringsmodellen. 

 

I kapitel 2.2 presenteras inledningsvis kommunens roll i frågan om havsnivåhöjning, i 

förhållande till regionala, nationella och internationella aktörer. Sedan hanteras frågan om hur 

forskningen implementerats i kommunal planering, utifrån en kartläggning av 33 sydsvenska 

kustkommuner. Här beskrivs sedan hur forskningens hetrogenitet och komplexitet påverkat 

implementeringen av forskningsprojektioner. Vidare presenteras en fallstudie av arbetet i 

Göteborgs stad under 2000-talet för att ge en mer detaljerad inblick i hur omfattande en 

kommuns arbete kan vara.  

 

Kapitel 2.3 utvecklar och applicerar sedan teorin om gränsorganisationer på det studerade 

fallet för att försöka erbjuda en lösning till de brister som identifierats i föregående kapitel. I 

kapitel 3 sammanfattas sedan svaren på den inledande frågeställningen. Följt av en avslutande 

diskussion i kapitel 4. 

 

1.5	  Teorianknytning	  
 

Relationen mellan forskning och tjänstemannasektorn är en komplex fråga. Inte minst när det 

gäller att skapa underlag för plandokument som ska bemöta risker till följd av 

klimatförändringar. Alla riskprognoser har en inneboende osäkerhet (Buurman 2013). Hade 

de förväntade konsekvenserna varit 100 % säkra hade man inte längre talat om en risk. När 

det gäller projektioner av klimatförändringar och deras riskkonsekvenser talar vi dessutom om 

riskberäkningar som är relaterade till extremt komplicerade fenomen (Buurman 2013).  

 

Att kommunicera dessa risker mellan olika aktörer innebär ytterligare komplikationer. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerade år 2009 rapporten Värdering av 
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olycksrisker (Hermansson 2009). Rapporten visade på olika kunskapsområdens skilda syn på 

risk (Hermansson 2009). Riskvärdering går ut på att ange hur allvarlig en given risk är utifrån 

viss bakgrundsinformation. Denna värdering ligger sedan till grund för beslut om huruvida 

risken bör accepteras eller om åtgärder bör vidtas för att reducera risken (Hermansson 2009). 

Implementering av forskningsprojektioner i exempelvis kommunal planeringen försvåras när 

olika aktörer har olika förståelse för risk såväl som för vad forskningsprojektionerna 

egentligen innebär. 

 

Rolf Lidskog är professor i sociologi vid Örebro universitet och har bred kompetens inom 

miljöreglering och riskkommunikation. En central fråga i Lidskogs forskning är hur aktörer 

uppfattar, utvärderar och hanterar risker. En stor del av hans forskning har fokuserat på 

klimatförändringar (Örebro Universitet 2014). 

  

I In Science We Trust, ifrågasätter Lidskog (1996) vetenskapens grad av auktoritet när det 

kommer till att definiera risker. Han lyfter tre faktorer som påverkar vetenskapens förmåga att 

definiera risker. Dessa är vetenskapens heterogenitet, vetenskapens reflexivitet och subjektets 

reflexivitet.  

 

Vetenskapens heterogenitet handlar enligt Lidskog om att vetenskapen inte är en enhet som 

alltid är samstämmig. Det finns ett flertal olika grupperingar inom vetenskapen och således 

också olika synsätt och utlåtanden (Lidskog 1996). Vid konflikter där två aktörer har motsatta 

ståndpunkter kan i många fall båda finna vetenskapliga stöd från olika håll. En orsak till detta 

är att vetenskapen själv är baserad på värderingar (Esaiasson et al 2012, 19). Kritiken mot den 

gamla positivistiska myten om möjligheten att producera neutral och värderingsfri kunskap 

har enligt Lidskog förkastats av de flesta moderna vetenskapsfilosoferna (Lidskog 1996). 

Men vetenskapens heterogenitet handlar inte bara om epistemologiska faktorer. Det handlar 

också om vetenskapens organisation. Traditionella aktörer så som universitet och 

forskningsinstitut är inte längre de enda aktörerna som gör anspråk på att producera 

vetenskaplig kunskap. Nu för tiden finns det såväl privata konsultbolag, 

forskningsavdelningar inom storföretag och intresseorganisationer med flera. Samtliga gör 

anspråk på sin vetenskapliga relevans (Lidskog 1996).  

Vetenskapens reflexivitet handlar enligt Lidskog om att inget vetenskapligt påstående är 

”sant”, så tillvida att det inte skulle vara möjligt att ifrågasätta (Lidskog 1996, Gilje & Grimen 

2007). Subjektets reflexivitet syftar till just en ökad benägenhet i det moderna samhället att 
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också våga och kunna ifrågasätta vetenskapliga fakta (Lidskog 1996). Detta har resulterat i ett 

ökat utrymme för enskilda individer, politiker och tjänstemän att ignorera eller i alla fall 

ifrågasätta vetenskapligt definierade risker (Lidskog 1996). Sammantaget kan detta förklara 

en viss osäkerhet bland tjänstemän. Det kan också ligga till grund för skillnader mellan såväl 

tjänstemän och forskning som mellan olika tjänstemän, vad gäller tillexempel vilka 

projektioner för havsnivåhöjning som används i planprocesser. 

 

Utöver de faktorer som Lidskog (1996) identifierat inom ramen för sin förklaringsmodell 

kommer här att utvecklas ytterligare en faktor, den moderna forskningens komplexitet. Något 

som inte minst blir tydligt inom dagens klimatforskning. I några av de fall som presenteras i 

uppsatsen har kommunerna utgått från samma eller liknande forskningsresultat. Således har 

forskningens hetrogenitet där haft en något begränsad inverkan. Samtidigt har man kommit 

fram till olika riktlinjer. Detta kan delvis förklaras med hjälp av subjektets reflexivitet, man 

har olika agendor och väljer därmed ett högre eller lägre värde från de intervall som 

forskningen presenterar. I andra fall förefaller det snarare handla om missförstånd (Nerheim 

2014). Det tycks alltså handla om att forskningens komplexitet gör det svårt för de som tar del 

av forskningen att veta hur forskningsresultaten skall tolkas.  

 

I en text från år 2014 Representing and regulation nature: boundary organisations, portable 

representations, and the science-policy interface, tillhandahåller Lidskog en teori om 

gränsorganisationer som kan bidra till att minska de kommunikationsproblem som kan uppstå 

mellan forskningen och praktiken, när det gäller att hantera komplexa klimatfrågor (Lidskog 

2014).  

 

Gränsorganisationer kan enligt Lidskog (2014) kompensera för delar av de problem som 

uppstår i kunskapsöverföringen och kommunikationen mellan forskning och tjänstemän. 

Dessa organisationer verkar genom att sammanföra aktörer från olika sektorer och på så sätt 

överbryggar de det glapp som förekommer mellan dessa olika världar. Lidskog (2014) 

definierar gränsorganisationer som formella organisationer som befinner sig och verkar i 

gränslandet mellan forskning och praktik. Dessa organisationer tillhandahåller en plattform 

och ett forum för dessa aktörer att kommunicera och samverka. Genom att representeras av 

aktörer från olika sektorer får gränsorganisationerna också legitimitet bland flera aktörer 

(Lidskog 2014, 673).  
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Matheus Buurman har granskat på vilket sätt media hanterat frågan om klimatförändringar i 

den lokala kontexten Göteborg, samt vilken inverkan det fått för hur frågorna har uppfattats i 

samhällsdebatten och inom politiken (Buurman 2013).  

 

För att beskriva relationen mellan de aktuella aktörerna och utvecklingen av hur frågan 

hanteras kommer denna uppsats att använda de teorier som presenterats ovan. 

 

1.6	  Metod	  och	  material  
 

Teorikonsumerande Metod 

Uppsatsen baseras på en teorikonsumerande metod (Esaiasson et al 2012, 37-42) med inslag 

av teoriutveckling i form av en kompletterande förklaringsfaktor, forskningens komplexitet 

(Esaiasson et al 2012, 112). Lidskogs teori om forskningens hetrogenitet används i uppsatsen 

som förklaringsmodell till de brister som förekommit i samband med implementeringen av 

forskningsprojektioner i det kommunala planarbetet.  

 

Som ett alternativ till att komma åt det problem som förklaras med hjälp av Lidskogs första 

teori om forskningens hetrogenitet används en av Lidskogs senare teorier om 

gränsorganisationer. I samband med arbetet att tolka och översätta begreppen i dessa teorier 

fördes en kortare mailkorrespondens med författaren (se bilaga 1). 

 

Anledningen till att uppsatsen använder sig av en teorikonsumerande metod är att tidigare 

forskning belyst brister i implementeringen av forskningsprojektioner i kommunalt planarbete 

(Von Oelreich et al 2012). Man har dock inte gått vidare till att förklara de bakomliggande 

orsakerna till dessa brister. Genom den teorikonsumerande metoden kan man hantera frågan 

utifrån förklaringsmodeller och på så vis skapa förståelse för de bakomliggande orsakerna 

(Esaiasson et al 2012). Med hjälp av den andra teorin är tanken sedan, att utifrån den givna 

förklaringsmodellen, kunna komma åt det identifierade problemet. 

 

Kvalitativ systematiserad textanalys 

För att sammanställa hur aktuell forskning beskriver situationen kommer systematiserad 

textanalys att utgöra den huvudsakliga metoden (Esaiasson et al 2012, 210-226). Stor vikt 

kommer att läggas vid Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) rapporten AR5 



	  
8	  

från 2014. En sammanställning av IPCC:s tidigare projektioner redovisas också. Den 

kvalitativa systematiserade textanalysen syftar till att komma åt de centrala delarna i 

forskningsmaterialet som är relevant för den problematik som uppsatsen hanterar.  

 

IPCC har stor auktoritet på området och står för de mest väletablerade vetenskapliga 

bedömningarna inom klimatforskningen, enligt Sten Bergström vid SMHI (Bergström 2012, 

IPCC 2014). IPCC:s material kompletteras med kommentarer och rapporter från Sveriges 

Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) som har stor kompetens när det kommer 

till att anpassa de globala projektionerna till den lokala kontexten här i Sverige (Nerheim 

2014). Vidare presenterar uppsatsen ytterligare ett par exempel på aktörer inom 

klimatforskningen samt exempel på olika vetenskapliga metoder och faktorer som är viktiga 

för forskning på området. 

 

För att presentera kommunernas arbete används rapporten Framtida havsnivåhöjning i 

kommunal planering från Totalförsvarets forskningsinstitut från år 2012. Rapporten bygger på 

en kartläggning av hur 33 sydsvenska kustkommuner hanterat frågan med stigande havsnivåer 

(Von Oelreich et al 2012). Som komplement till denna övergripande och jämförande 

granskning innehåller uppsatsen också en fallstudie av Göteborgs Stad (Esaiasson et al 2012). 

Göteborg har varit drivande i frågan om havsnivåhöjning och har bedrivit omfattande 

utredningsarbete i frågan under 2000-talet (Moback 2014). I fallstudien genomförs en 

systematiserad textanalys (Esaiasson et al 2012, 211) med fokus på kommunala dokument, 

rapporter och handlingsplaner. Fallstudien syftar till att mer konkret beskriva hur omfattande 

utredningsarbetet kan vara för en enskild kommun. På så sätt kompletterar fallstudien den mer 

översiktliga granskningen av ett flertal kommuner som gjorts av Totalförsvarets 

forskningsinstitut (Von Oelreich et al 2012). 

 

Semistrukturerade intervjuer 

För att komma åt sådant som inte står i dokumenten och få tillgång till kommentarer till 

frågor som uppstått under textanalysarbetet har två semistrukturerade intervjuer genomförts. 

Den ena med Signild Nerheim oceonograf och gruppchef för vattenmiljöenheten vid SMHI. 

Den andra med Ulf Moback, landskapsarkitekt och ansvarig för klimatanpassningsarbetet vid 

stadsbyggnadskontoret i Göteborg.  
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Den semistrukturerade intervjumetoden möjliggör en viss flexibilitet samtidigt som 

huvudfrågorna bejakas (Björklund & Paulsson 2012, 70). Som ovan vid intervjusituationer är 

det ett stort stöd att ha en intervjuguide med de viktiga intervjufrågorna, samtidigt som man 

har möjlighet att vara flexibel och kunna anpassa frågor efter intressanta ämnen som dyker 

upp under intervjun. Där av valdes den mer styrda strukturerade intervjumetoden och den fria 

ostrukturerade intervjumetoden bort (Björklund & Paulsson 2012, 70). 

 

Andra metoder för informationsinsamling och research 

För att få bättre förståelse och insikt i ämnet togs också tillfället i akt att närvara vid ett par 

seminarier och forum inriktade på klimatförändringar och forskningens möte med praktiken. 

Bland annat CNDS årliga forum för klimatförändringar vid Försvarshögskolan i Stockholm 

(november 2014). Att flera forum hölls på området under det gångna året gav också en 

indikation om ämnets relevans.  

 

Alternativ metod 

En alternativ metod hade kunnat vara att genomföra en diskursanalys av uttalanden och 

dokument rörande implementeringen av forskningens projektioner i kommunalt planarbet. 

Denna metod hade emellertid inte gett någon förklaringsmodell till problemet. Allt hamnar 

inte i dokumenten, det är av denna anledning intervjuer kompletterar den systematiska 

textanalys som här valts. Diskursanalysen hade hamnat mer åt en beskrivning och analys om 

på vilket sätt man ”talar om det”. I diskursanalysen hamnar man ofta i en maktdynamisk 

problemställning, något denna rapport inte har som fokus (Esaiasson et al 2012, 212). 

Avslutningsvis kan konstateras att ingen metod är fulländad, det är därför denna uppsats 

använder flera metoder, för att på så sätt kompensera de enskilda metodernas brister. 
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2.	  Resultat	  	  
 

2.1	  Forskning,	  vetenskaplig	  metod	  och	  forskningens	  hetrogenitet	  
 
Här presenteras en kort bakgrund till frågan om klimatförändringen och havsnivåhöjningen. 

Även en kortare beskrivning av det aktuella forskningsläget presenteras, utan att göra anspråk 

på att vara heltäckande. Vidare analyseras också orsaker till forskningens olika projektioner. 

Denna analys baseras på att olika vetenskapliga metoder och mätfaktorer påverkar 

forskningsresultaten. Utifrån dessa faktorer kommer också en kortare inledande diskussion 

kring forskningens hetrogenitet och komplexitet. 

 

Kapitlet hanterar framförallt frågorna om hur och varför forskningen presenterar olika 

projektioner för havsnivåhöjningen. 

 

2.1.1	  Klimatförändringar	  och	  havet	  
	  
De senaste åren har klimatförändringarna fått allt mer uppmärksamhet inom såväl forskning, 

medier som bland politiska beslutsfattare. Enligt Buurman (2013, 15) kan man se en trend i 

att frågan fått allt mer uppmärksamhet sedan 90-talet och nådde en pik mellan åren 2006-

2010. Ofta har enskilda klimatmöten, rapporter och katastrofer bidragit till att lyfta frågan i 

samhällsdebatten och på den politiska agendan (Buurman 2013, 15).  

 

Havsnivåhöjningarna är, liksom klimatförändringarna i stort, en mycket komplex fråga. Trots 

att frågan fått allt större utrymme inom samhällsdebatten så drivs den enligt Buurman (2013) 

fortfarande främst av experter. 

 

Även bland dessa experter är frågan om framtida havsnivåer ännu omdiskuterad (Bergström 

2012). Den globala uppvärmningens effekter påverkar många faktorer med inverkan på 

havsnivån. De största effekterna tillskrivs den termiska expansionen, alltså att havet utvidgas 

till följd av uppvärmning, samt bidrag från smältande glaciärer och de stora landisarna på 

Grönland och Antarktis (Bergström 2012). Forskningsrapporter presenterar ofta 

uppskattningar på den globala havsnivåhöjningen. Det finns emellertid stora lokala skillnader. 
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Dessa beror tillexempel på ändrade saltförhållanden, lokala vindklimat, ändrade 

gravitationsfält när de stora isarna smälter och förhållanden mellan landhöjning och 

landsänkning (Bergström 2012, Bergdahl 2006). När man skall uppskatta extremnivåer spelar 

också stormar en avgörande roll. Förändringar i stormarnas frekvens, intensitet och riktning 

blir därför viktiga (Bergström 2012). 

 

Ofta presenteras uppskattningar om havsnivåhöjningar fram till år 2100 men inte längre 

(Bergström 2012). Delvis beror detta enligt Signild Nerheim oceanograf vid SMHI (Nerheim 

2014) på att forskningen gärna vill vara så säker som möjligt på sina projektioner och att 

osäkerheterna lägre fram blir allt för stora. Att göra avancerade beräkningar på alla de 

faktorer som spelar in är också mycket krävande och blir svårare att genomföra på längre 

tidsserier (Nerheim 2014). Det bör dock påpekas att havet med stor sannolikhet kommer att 

fortsätta stiga även efter år 2100 (Bergström 2012). Mycket pekar på att takten till och med 

kommer att öka på sikt, avgörande för hur havsnivån utvecklas på längre sikt är hur stora 

utsläppsnivåerna av växthusgaserna blir (Nerheim 2014). 

 

2.1.2	  Intergovernmental	  Panel	  on	  Climate	  Change	  
	  
FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change, ofta benämnd IPCC, står för 

de mest väletablerade vetenskapliga bedömningarna inom detta område (Bergström 2012). 

Den första rapporten som IPCC släppte, FAR, publicerades år 1990. Sedan dess har IPCC 

publicerat ytterligare fyra rapporter, SAR 1995, TAR 2001, AR4 2007 och AR5 2014. Den 

senaste publicerades i sin helhet i år (2014). Projektionerna för havsnivåhöjningen har varierat 

en del i de olika rapporterna och på senare år blivit allt mer säkra (Nerheim 2014).  

 

I figur 1 nedan illustreras den justering som gjorts av projektionerna i de olika IPCC 

rapporterna. Från den första rapporten sänktes projektionerna för varje rapport fram till år 

2007. I den senaste rapporten från 2014 kan man se att projektionen sedan justeras upp en del. 
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Figur 1. Sammanställning av de olika IPCC rapporternas bedömning av havsnivåhöjningen i cm fram 
till år 2100 (referensperioderna kan variera något). Den tjocka stapeln för AR4 visar 
havsnivåhöjningen exklusive isflöden som togs fram genom datamodell, den smala delen visar den 
uppskattning rapporten gjorde av isflödens inverkan utan att använda datamodell. Något som 
kritiserats för sin osäkerhet. Källa: Bergström  
 

Den aktuella prognosen från IPCC är att havet kommer att stiga med mellan 0,28-0,98 meter 

fram till år 2100. Intervallet baseras på olika utsläppsscenarier som får olika konsekvenser för 

jordens medeltemperatur och i sin tur för havsnivåhöjningen (Hammer 2014). I figur 2 nedan 

kan man se en presentation av projektionen som görs i IPCC AR5 av den globala 

havsnivåhöjningen utifrån de olika utsläppsscenarierna.  

 
Figur 2. Global havsnivåhöjning för IPCC AR5 utsläppsscenarierna. Det högsta, RCP8.5 leder till en 
höjning av havsytan på mellan 52 och 98 cm för år 2100. Medelvärdet för åren 2081-2100 är 45-82 
cm vilket visar att mycket av höjningen sker mot slutet av seklet (IPCC AR5 2014). Källa: Södling 
2014 
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Det är inte helt enkelt att förstå hur man skall tolka denna sammanställning om man inte har 

en djupare förståelse för vad figuren visar eller vet precis vilket värde man är ute efter 

(Nerheim 2014). Figuren presenterar både sannolika intervall för hela perioden (diagrammet), 

sannolika intervall för medelvärdet under åren 2081-2100 utifrån de olika scenarierna 

(staplarna) och motsvarande medianvärde (linjer i staplarna).  

 

En bidragande faktor till att prognoserna har varierat i de olika IPCC rapporterna har handlat 

om svårigheterna i att beräkna isflöden från Grönland och Antarktis. Med isflöden menas den 

process under vilken landis bryts loss från glaciärer och rör sig ut i havet (Moback 2008, 3). I 

den senaste rapporten har man utvecklat förutsättningarna för att göra beräkningar på dessa 

faktorer vilket har bidragit till att projektionerna anses ha blivit säkrare (Nerheim 2014).  

 

2.1.3	  Sveriges	  Meteorologiska	  och	  Hydrologiska	  Institut	  
	  
SMHI är den myndighet i Sverige som har störst kompetens beträffande att beräkna vilka 

konsekvenser de globala klimatförändringarna får i vår lokala kontext. SMHI fungerar som 

expertmyndighet i dessa frågor och gör detaljerade såväl som mer övergripande analyser av 

tillexempel havsnivåhöjningen i Sverige. I figur 3 nedan visas en sammanställning som SMHI 

gjort av vad nettoeffekten av havsnivåhöjningen längs Sveriges kustlinje beräknas bli. Den 

baseras på beräkningar av en global havsnivåhöjning om 1 meter under 100 år och är justerad 

efter lokala variationer av landhöjningen. 
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Figur 3. Nettoeffekten av havsnivåhöjningen minus landhöjningen i Sverige under förutsättning av en 
global havsnivåhöjning på 1 meter under 100 år. Beräkningen av landhöjningen är baserad på 
Lantmäteriets landhöjningsmodell NKG2005LU (Ågren och Svensson, 2007). Källa: Bergström 2012 
 

Havsnivån år 2100 beräknas utifrån jämförelser med 1990 års nivåer. Uträkningen ser ut som 

exemplet nedan och ett exempel på hur resultaten presenteras på lokal nivå presenteras i Figur 

4.  

 

MW 2100 = MW 1990 + SLR1990-2100 – LH 1990-2100 

MW är medelvattenstånd, SLR är Sea Level Rise och LH är landhöjning. 
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Figur 4. Relativ förändring av medelvattenståndet från år 1990 till år 2100 för Göteborg. 
Utvecklingen av medelvattenytan (blå) förutsätter en global havsnivåhöjning med 30 cm fram till år 
2050 och 100 cm fram till år 2100. Nettoändringen (grön) blir nästan 70 cm för Göteborg, efter 
avdrag av landhöjningen (röd) Källa: Persson 2011.  
 

SMHI har presenterat en rad rapporter med anknytning till havsnivåhöjningen i Sverige, samt 

gjort ett flertal detaljerade uppdrag åt enskilda kommuner. I början av 2000-talet var man inte 

lika aktiva inom SMHI i fråga om att utreda och undersöka de lokala konsekvenserna av 

havsnivåhöjningen i Sverige. Något som bland annat Ulf Moback vid stadsbyggnadskontoret i 

Göteborg kritiserade (Moback 2014). Signild Nerheim vid SMHI har förståelse för kritiken 

och anser att SMHI fortfarande kan utveckla sitt arbete och eventuellt ta en något mer 

offensiv roll i frågan. I dagsläget är SMHI en viktig aktör med ett stort ansvar för att ta fram 

kunskap och information om havsnivåhöjningens nationella effekter (Nerheim 2014). Det 

finns förslag om ett större centralt ansvar i Sverige för klimatförändringsfrågan och det är inte 

konstigt om detta i sådana fall utvecklas inom SMHI:s verksamhet (Nerheim 2014). 

 

SMHI bedriver ingen egen forskning kring havsnivåhöjningen globalt utan lutar sig främst på 

IPCC:s rapporter (Nerheim 2014). Man granskar också andra internationella rapporter och 

forskningsresultat (Nerheim 2014). Med dessa globala rapporter som grund tar SMHI sedan 

fram lokala modeller för utvecklingen i Sverige. 

 

Hur dessa rapporter ser ut och vad de presenterar kan skilja lite från fall till fall (Nerheim 

2014). Förklaringen är att de olika uppdragen efterfrågar olika typer av beräkningar och 

metoder. Nerheim (2014) påpekar att detta skapar viss otydlighet då det kan uppfattas som att 

myndigheten skickar ut olika budskap. Två angränsande län eller till och med kommuner kan 

i vissa fall få olika riktlinjer beroende på att den ena bett om värden som visar högsta tänkbara 
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höjning medans den andra efterfrågat medelvärden. Så ser det i många fall ut i Sverige idag. 

När man inte är medveten om orsaken till dessa skillnader kan projektionerna skapa 

missförstånd påpekar Nerheim (2014).  

 

2.1.4	  Exempel	  på	  andra	  projektioner	  och	  förhållningssätt	  
	  
Trots att IPCC har stor auktoritet inom klimatförändringsfrågan så förekommer ofta andra 

projektioner som inte sällan har pekat på större förändringar av havsnivån fram till år 2100 

(Bergström 2012, Roth & Falk 2008, Von Oelreich et al 2012). Rapporten AR4 som 

presenterades av IPCC år 2007 fick kritik av många för att projektionerna ansågs ligga allt för 

lågt, till stor del på grund av bristande förmåga att uppskatta isflöden (IPCC AR5, Roth & 

Falk 2008, Bergström 2012, Von Oelreich et al 2012). Sedan år 2007 och fram tills att AR5 

presenterades har därför många olika projektioner angetts från olika aktörer. Även SMHI 

utgick under en period från andra projektioner än de som fanns med i IPCC AR4 (Nerheim 

2014). I figur 5 illustreras några exempel på olika vetenskapliga projektioner som 

presenterades efter AR4 (Bergström 2012, IPCC AR4 2007). Här presenteras resultat från 

U.S. Global Change Research Program (2009), Copenhagen Diagnosis (2009), Netherlands 

Environmental Assessment Agency PBL (2009) och The Arctic Monitoting and Assessment 

Programme (2011) för att ge några exempel. För en fullständig beskrivning av projektioner 

med hänsyn till metoder, perioder, utsläppsscenarier etcetera hänvisas till 

originalreferenserna.  

 

 
Figur 5. Sammanfattning av olika vetenskapliga sammanställningar av framtida havsnivåhöjningar 
ungefär fram till år 2100 i cm. Vissa förenklingar har gjorts. För en komplett beskrivning hänvisas till 
originalreferenserna. Källa: Bergström 2012 
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De olika resultaten skiljer sig alltså huvudsakligen i den aspekten att de senare 

bedömningarna är baserade på studier som försökt uppskatta det potentiella bidraget från 

framtida isflöden (Bergström 2012). I vissa fall skiljer också de vetenskapliga metoderna och 

valet av vilka utsläppsscenarior man räknat på (Bergström 2012). De olika vetenskapliga 

projektionerna resulterade också i olika nationella tolkningar av kunskapsläget. I figur 6 

nedan redovisas några nationella tolkningar av kunskapsläget, som sedan legat till grund för 

deras rekommendationer och förhållningssätt i frågan (Bergström 2012).  

 

 
Figur 6. Sammanfattning av olika nationella tolkningar av kunskapsläget om havsnivåhöjningen som 
underlag för klimatanpassning gällande ungefär fram till år 2100 i cm. För en komplett beskrivning 
av metoderna och andra förutsättningar hänvisas till orginalreferenserna. Uppgifter från Köpenhamn, 
Norge och Australien redovisas som ett litet intervall istället för en punkt för att värdet skall 
framträda i diagrammet. IPCC:s uppgifter har tagits med som jämförelse och avser ett globalt 
medelvärde. Källa: Bergström 2012 
 

I figur 6 ovan kan man se att olika nationella bedömningar mellan år 2008 och 2011 varierat 

från en havsnivåhöjning på 10 cm upp till 150 cm fram till år 2100. Värdena är något 

förenklade och inte helt jämförbara till följd av vissa skillnader i bland annat referensperioder 

(Bergström 2012). Trots detta visar sammanställningen att det fortfarande råder stora 

osäkerheter ifråga om vilka projektioner som bör implementeras i beslutsunderlag. Det gäller 

inte bara enskilda svenska kommuner utan också på nationell och internationell nivå.  
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2.1.5	  Olika	  metoders	  inverkan	  på	  forskningens	  projektioner	  	  
	  
För att kunna förstå och utvärdera forskningsresultat krävs viss förståelse för hur deras 

projektioner är framtagna. Alltså vilken metod som använts och vilka faktorer som 

inkluderats. Olika forskningsrapporter baseras på olika vetenskapliga metoder för att få fram 

vetenskapligt baserade förutsägelser, så kallade projektioner. När det kommer till att ta fram 

projektioner för havsnivåhöjningen beskrivs här tre exempel på vetenskapliga metoder (Von 

Oelreich et al 2012, 19, Bergström 2012). 

 

• Jämförelse med förhistoriska havsnivåer 

• Datormodeller 
• Semi-empiriska metoder 

 
Vid jämförelser med förhistoriska havsnivåer tittar man på hur havsnivån har förändrats och 

vilka nivåer den har legat på historiskt. Dessa värden kombineras sedan med andra 

förhållanden under samma tid. Det kan handla om tusentals till miljontals år tillbaks (Von 

Oelreich et al 2012, 15). Genom dessa jämförelser gör man sedan uppskattningar om vad som 

kan tänkas rimligt framöver. Denna metod har använts vid tillexempel brittiska UKCP:s 

(United Kingdom Climate Projektions) projektion av högstanivåscenario på 2,5 meter fram 

till år 2100 (Lowe et al 2009).   

 

När man använder datormodeller matar man in data som motsvarar olika variabler om havets 

expansion, avsmältningar av glaciärer och istäcken och så vidare (Von Oelreich et al 2012). 

Sedan får man fram avancerade modeller över klimatförändringarna. Bland annat IPCC 

använder sig i huvudsak av denna metod för sina projektioner (Nerheim 2014). En 

begränsning för denna metod är att om mätdata för en variabel inte finns så kan hela 

modellens projektioner bli kraftigt begränsade. En faktor som länge begränsade IPCC:s 

prognoser var Antarktis- och Grönlandsisarnas inverkan på havsnivåhöjningen (IPCC AR5, 

367). 

 

Den semi-empiriska metoden baseras på det historiska förhållandet mellan temperatur och 

havsnivå. På så sätt har man tagit fram en enkel modell över hur framtida temperaturer skulle 

påverka havsnivån (Vermeer & Rahmstorf 2009). I IPCC AR5 påpekar man att studier 
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baserade på denna metod har tagit fram projektioner med 2,4 meters höjning fram till år 2100, 

men konstaterar att det finns låg samstämmighet bland forskare kring dessa resultat (AR 5 

2014, 369). 

 

Alla metoder har sina för- och nackdelar, men det kan vara viktigt när man jämför forskning 

att förstå vilka metoder som använts och vilka begränsningar det medför (Nerheim 2014).  

 

2.1.6	  Forskningens	  hetrogenitet	  och	  komplexitet	  
	  
Ovan har några exempel på olika aktörer i form av bland annat nationella myndigheter, 

forskningsinstitutioner och enskilda forskningsprojekt lyfts fram. Tre olika vetenskapliga 

metoder har också beskrivits och en del av alla de komplexa variabler och faktorer som 

påverkar havsnivåhöjningen har nämnts. Ingen av dessa beskrivningar gör anspråk på att vara 

heltäckande. Men de fungerar som grund för att beskriva forskningens hetrogenitet och 

komplexitet. Dessa kommer fortsättningsvis att används som förklaringsmodell till 

svårigheterna vid kunskapsöverföring mellan forskning och praktik.  

 

Forskningens hetrogenitet kan förklaras som forskningens mångfald och kvantitet. Att 

forskningen inte är en enhet som alltid är samstämmig syns tydligt i den begränsade 

beskrivningen av några olika projektioner och aktörer som presenterats ovan. Det är naturligt 

att aktörerna inom klimatforskningen blir fler, inte minst till följd av att frågan fått större 

fokus (Buurman 2013). För kunskapsutvecklingen är det också viktigt med fortlöpande 

forskning och således blir rapporterna många. För den som vill skapa sig en tydlig bild av vad 

forskningen hittills kommit fram till resulterar detta i att en allt större insats krävs. 

  

De olika vetenskapliga metoderna och alla olika fenomen, faktorer och variabler som hanteras 

inom forskningen ligger till grund för det som här kallas forskningens komplexitet. De 

rapporter som presenteras är av allt mer avancerad natur och ofta så komplexa att man kan dra 

vitt skilda slutsatser från en och samma projektion (Nerheim 2014). Förkunskaper om 

vetenskaplig metod eller fackkunskap blir av allt större betydelse för att kunna tolka 

forskningen. 
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2.2	  Kommunens	  ansvar,	  osäkerhet	  och	  hantering	  	  
 

2.2.1	  Kommunens	  roll	  	  
 

Kommunens ansvar på lokal nivå 

Det är inte helt självklart varför kommuner över huvud taget skall hantera frågor om höjda 

havsnivåer. Bakgrunden till detta ligger i att kommunerna har, ett så kallat planmonopol (Von 

Oelreich et al 2012, 51). Det betyder att det är kommunen som äger den fysiska planeringen i 

form granskning och godkännande av översiktsplaner, detaljplaner och bygglov. Kommunen 

har också ett övergripande ansvar för det lokala samhället, när det gäller vatten- och 

avloppsanläggningar, energi- och avfallsanläggning, skola och omsorg etcetera 

(Klimatanpassningsportalen, 2014). 

 

I framförallt Plan- och bygglagen (PBL) samt i miljöbalken regleras olika aspekter av 

planprocessen. I PBL 2 kap 3 § framgår att bebyggelse skall planeras på mark som är lämpad 

för ändamålet och att hänsyn skall tas till de boendes och övrigas hälsa, samt till jord-, berg- 

och vattenförhållanden med mera (SFS 2010:900). Vidare i 4 § konstateras att 

bebyggelsemiljön skall utformas med hänsyn till behovet av skydd mot olyckor (SFS 

2010:900). I 12 kap i PBL framgår att om inte en kommun beaktar individers hälsa och 

säkerhet, eller behovet av skydd mot olyckor kan länsstyrelsen besluta om överprövning och 

upphävande av planen. Planläggning för bebyggelse i områden med översvämningsrisk kan 

utgöra grund för en sådan prövning. Om inte tillräckliga skyddsåtgärder vidtagits kan 

länsstyrelsen underkänna planen (SFS 2010:900). 

 

Miljöbalken 6 kap ställer i sin tur krav på att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

genomförs då genomförandet av planen kan antas leda till en betydande miljöpåverkan (SFS 

1998:808). 

 

Länsstyrelsens ansvar på regional nivå 

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna klimatanpassningsarbetet på regional 

nivå (Klimatanpassningsportalen, 2014). Som nämndes ovan har länsstyrelsen möjlighet att 

enligt PBL (Plan- och bygglagen) besluta om överprövning om en plan inte tar tillräcklig 

hänsyn till översvämningsrisken (SFS 2010:900). Länsstyrelsen spelar också en viktig roll när 
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det gäller att tillhandahålla planeringsunderlag till den kommunala fysiska planeringen. Det 

kan exempelvis röra sig om faktaunderlag kring förväntade klimatförändringar 

(Klimatanpassningsportalen, 2014). 

 

Nationellt  

På nationell nivå finns det ingen myndighet med övergripande ansvar för klimatförändringar. 

Det finns dock ett stort antal centrala myndigheter som till följd av sina respektive 

sektoransvar har en viktig roll i klimatanpassningsarbetet. Totalt rör det sig om ett 30-tal 

myndigheter som är involverade i det förebyggande arbetet och kompetens- och 

kunskapsutveckling för att öka beredskapen för klimatförändringar 

(Klimatanpassningsportalen, 2014). Det finns förslag om att etablera ett mer centralt ansvar 

för klimatanpassningsfrågan, men hur detta skall utformas är ännu osäkert (Nerheim 2014).  

 

Internationellt  

Internationellt finns det samarbeten inom såväl FN som EU för att bistå och utveckla arbetet 

med klimatanpassning (Klimatanpassningsportalen, 2014). Inom EU fokuserar direktiven till 

medlemsländerna i dagsläget främst på att kartlägga översvämningsriskerna i våra vattendrag. 

Ett arbete som pågått under de senaste åren inom ramen för översvämningsdirektivet och är 

inne på sitt tredje steg där fokus ligger på att sammanställa riskhanteringsplaner för 

översvämningar utifrån det material som tagits fram (Näslund, 2014). 

 

Det finns också olika internationella samarbeten och forum likt det tyska Recilient Cities som 

årligen anordnar stora konferenser i Bonn med omkring 500 medverkande (Recilient Cities, 

2014). 

 

2.2.2	  Implementering	  av	  forskningsprojektioner	  i	  kommunal	  planering	  
 
I det här kapitlet presenteras en beskrivning av hur forskningsprojektioner har implementerats 

i varierande grad i olika kommuners planarbete, baserat på en rapport från Totalförsvarets 

forskningsinstitut (Von Oelreich et al 2012). Sedan diskuteras några av de faktorer som har 

påverkat denna process.  
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Kapitlet fokuserar främst på frågorna kring hur och varför olika kustkommuner har kommit 

fram till och hanterat projektioner för havsnivåhöjningen på olika sätt. 

 

En granskning av sydsvenska kustkommuner 

I en rapport från år 2012, Framtida havsnivåhöjning i kommunal planering (Von Oelreich et 

al 2012), granskades 33 sydsvenska kustkommuners hantering av framtida höjda havsnivåer 

inom den kommunala planeringen. Rapporten beskriver resultaten från forskningsprogrammet 

Climatools. Programmet bedrevs i samverkan mellan Totalförsvarets forskningsinstitut, 

Kungliga tekniska högskolan, Umeå universitet och Konjunkturinstitutet, på uppdrag och 

finansiering från Naturvårdsverket.  

 

Syftet var bland annat att analysera vilka framtida havsnivåer kommunerna planerade för1. Av 

studien framgick att nästan en tredjedel av kommunerna helt saknade projektioner kring 

framtida havsnivåer i sin planering. Av de 23 kommuner som angav projektioner så saknade 

sex av tio tydliga källor till sina uppskattningar (Von Oelreich et al 2012, 5). Bland de som 

angav källor var SMHI den mest frekvent återkommande källan och även IPCC förekommer i 

ett par fall. 

 

I granskningen framkom tydliga skillnader i hur frågan hanteras inom olika kommuner. 

Nästan en tredjedel av kommunerna har som sagt inte med frågan i sitt planarbete. En del 

hänvisar till dokument hos Länsstyrelsen eller SMHI medans andra kommuner har specifika 

handlingsplaner för havsnivåhöjningen. I ett fåtal fall har kommunerna gjort egna utredningar. 

Vanligast bland de som har med frågan är att frågan hanteras i översiktsplanen, en fördjupad 

översiktsplan eller i ett tillägg till översiktsplanen (Von Oelreich et al 2012, 24-25). 

 

Det är inte bara om frågan finns med, eller i vilka dokument som frågan hanteras som 

varierar. De projektioner som anges skiljer sig också mellan de olika kommunerna. Intervallet 

ligger på 0,2-1,6 meters höjning på hundra år, eller till år 2100. Vissa kommuner ger precisa 

intervall som tillexempel 0,2-0,7 meter, medan andra talar om ”runt en meter”. I vissa fall 

talar man om flera olika projektioner på samma gång. Se tabell 1 nedan för några exempel. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Förändringar kan ha skett sedan studien genomförandes, detta har inte granskats vidare inom ramen för denna 
uppsats.	  
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Tabell 1. Uppskattningar av havsnivåhöjningen fram till år 2100 i olika kommuner, presenterade 
mellan år 2008 – 2012. För detaljerad information av enskilda kommunala uppskattningarna hänvisas 
till orginalrapporten. Källa: Von Oelrich et al 2012 
 

Nivå 0,2-0,7 m 0,28-0,9 m Andra 
uppgifter och 
spann 

”runt en 
meter” 

Flera nivåer 
diskuteras 
samtidigt 

Kommun Båstad, 
Malmö, 
Kvälinge, 
Lomma 

Ronneby, 
Trelleborg, 
Ystad, 
Sölvesborg 

Kungsbacka 
0,8 m, 
Varberg 0,4-
1 m, 
Borgholm 
0,2-1,22 m, 
Kristianstad 
0,8 m, 
Västervik 
0,2-1,3 m 

Vellinge, 
Helsingborg, 
Höganäs, 
Landskrona, 
Halmstad 

Gotland 

 

En annan problematiserande faktor i kommunernas hantering av dessa frågor är de begrepp 

som används, eller snarare den variation av begrepp som används. I många fall används 

begrepp som inte definierats eller förtydligas. Ett exempel på detta är prognoserna för värsta 

scenarion. Många kommuner utgår från uppskattningar av vad högsta nivån kan bli när man 

kombinerar en höjd havsnivå med tillexempel lågtryck och en kraftig storm etcetera. När man 

sedan etablerar säkerhetsnivåer och eventuella skyddsåtgärder utgår man ofta från dessa 

scenarion. Begreppen för denna högsta vattennivå är många, ”högsta vatten”, ”högsta 

högvatten”, ”högvattentillfällen”, ”extrema fall”, ”högvattensituationer”, ”tillfällig 

extremnivå” och så vidare (Von Oelreich et al 2012). Detta bidrar till att öka osäkerheten 

kring vad som förmedlas i materialet. Det blir svårt att sätta sig in i materialet och dess exakta 

innebörd, samt att jämföra det med andra uppgifter. Uppskattningarna kring vad denna högsta 

nivå kan bli varierar också mellan olika kommuner, något som till viss del kan förklaras av att 

de lokala förhållandena ser olika ut. En mer avgörande orsak är att man valt att räkna in olika 

faktorer och/eller utgått från olika projektioner. De lägsta nivåerna ligger på +1,4 meter och 

de högsta omkring +4 meter (Von Oelreich et al 2012).  

 

2.2.3	  Konsekvenser	  av	  forskningens	  hetrogenitet	  och	  komplexitet	  

	  	  
Orsaken till de brister som presenterats ovan förklaras med det som Lidskog (1996) kallar 

forskningens hetrogenitet. Individuella tolkningar av ett omfattande forskningsfält med 

många projektioner resulterar i olika förhållningssätt till framtida havsnivåer. Frågan blir 

otydlig och bristen av samsyn och tydliga riktlinjer blir påtaglig. Detta kan vi se på nationell 
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nivå (figur 6) så väl som i en kommunal kontext. Forskningens reflexivitet bidrar ytterligare 

till denna osäkerhet kring förhållandet till forskningsresultat då den beskriver en förändring 

av synen på forskning i sig. I det moderna samhället beskriver Lidskog (1996) att synen har 

förändrats kring vetenskapliga påståenden (som ”sanna”, något man inte ifrågasätter). Delvis 

till följd av att forskningen historiskt har motbevisats och reviderats flera gånger. Detta har 

skapat en förändrad relation till vetenskapliga påståenden. Nu för tiden är det allt mer 

accepterat att ifrågasätta forskningens projektioner. Detta resulterar i vad Lidskog (1996) 

kallar subjetets reflexivitet. Då både forskningens aktörer och påståenden har fått minskad 

auktoritet skapas ett större utrymme för individuella tolkningar. Resultatet av dessa faktorer 

kan vara en förklaring till de spridda projektioner för stigande havsnivåer som vi ser bland 

svenska kommuner. 

 

Utöver de faktorer som Lidskog (1996) identifierat inom ramen för sin förklaringsmodell 

används här ytterligare en faktor, den moderna forskningens komplexitet. I några av de fall 

som presenterats ovan har kommunerna utgått från samma eller liknande forskningsresultat. 

Således har forskningens hetrogenitet där haft en något begränsad inverkan. Samtidigt har 

man kommit fram till olika riktlinjer. I många fall har det förekommit missförstånd (Nerheim 

2014). Det handlar om att forskningens komplexitet gör det svårt för de som tar del av 

forskningen att veta hur forskningsresultaten skall tolkas.  

 

Nerheim (2014) exemplifierar detta genom egna erfarenheter gällande våghöjdens inverkan 

vid översvämningar. Om man har en kajkant som ligger 50 cm över vattenytan och vattenytan 

höjs med 60 cm kommer vattnet att vara 10 cm över kajen. Man har alltså en översvämning 

och byggnader som ligger på en lägre höjd än 10 cm över kajkanten (utan några andra 

skyddande barriärer) kommer stå i vatten. Men om man vid samma scenario också har en 

våghöjd på 40 cm på det vatten som kajen ligger vid, kommer detta inte leda till att vattenytan 

hamnar 50 cm över kajen. Detta är något som kan orsaka missförstånd. Vågorna kräver 

nämligen ett visst vattendjup för att kunna byggas upp. När vågorna vandrar in över kajkanten 

kommer de därför att dö ut, på grund av det begränsade vattendjupet. Byggnader som ligger 

50 cm över kajkanten kommer alltså inte att nås av vattnet. Exemplet beskriver ett 

förhållandevis simpelt exempel på något som kan illustrera även andra mer invecklade 

fenomen. Forskare tar för givet att de som tar del av projektionerna har förståelse för dessa 

faktorer. Så är inte alltid fallet (Nerheim 2014). Ibland leder sådana missförstånd till att 

faktorer räknas med på ett felaktigt sätt eller att projektioner helt enkelt tolkas inkorrekt.  
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De brister som framkommer av kartläggningen är exempel på behovet av etablerade 

gränsorganisationer som kan bidra till ett ökat kunskapsutbyte mellan olika aktörer. I 

intervjuerna som genomfördes i samband med kartläggningen av de 33 kommunerna 

framkom ett stort behov av ”tydligare, mer samordnad och mer likvärdig information, 

kunskapsspridning och riktlinjer kring havsnivåhöjningen” (Von Oelreich et al 2012, 40). Det 

är precis det som Lidskog lyfter fram som gränsorganisationernas förmåga, att förmedla 

kunskap och information anpassad till att lösa specifika klimatproblem (Lidskog 2014, 673).  

	  

2.2.4	  Fallstudie	  Göteborg	  
 
För att skapa en bättre förståelse för vilket omfattande utredningsbehov och arbete som 

behövs för att kunna bemöta och hantera havsnivåhöjningen presenteras här en fallstudie av 

hur Göteborg arbetat med frågan under 2000-talet.  

 

Göteborg i början av 2000-talet 

Utredningsmässigt ligger Göteborg i framkant när det gäller hantering av havsnivåhöjningen 

enligt Ulf Moback på stadsbyggnadskontoret (Moback 2014). Man har däremot ännu inte 

kommit så långt med åtgärderna. Detta kan förklaras av det omfattande utredningsarbete som 

har behövt genomföras för att få bättre förståelse för frågan. Delar av detta arbete kommer att 

beskrivas nedan. 

 

Den första rapporten som hanterade havsnivåhöjningen var vattenplanen för Göteborg, Vatten 

så klart som antogs av Göteborgs kommunstyrelse år 2003 (Liderstad 2003). I denna rapport 

presenteras frågan om klimatförändringar och höjda havsnivåer tillsammans med vissa 

åtgärdsförslag. Frågan om havsnivåhöjningen får dock ett något begränsat utrymme i denna 

rapport.   

 

Rapporten konstaterar att det med anledning av höjda havsnivåer finns skäl att höja 

grundläggningsnivåerna eller vidta andra åtgärder i närheten av Göta älv vid ny- och 

ombyggnation. Man presenterar i rapporten ett förslag om att höja den dimensionerade nivån 

med 0,5 meter i havsnära lägen, samt utmed Göta älv och närmaste biflöden (Liderstad 2003, 

12). Rapporten var startskottet för klimatanpassningsarbetet vad gäller havsnivåhöjningen i 

Göteborg (Moback 2014).   
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Arbetet har sedan dess resulterat i en mängd rapporter och utredningar. Här nedan presenteras 

en sammanfattning av delar av det arbete som bedrevs fram till år 2010.  

 

År 2004 inleddes ett utredningsarbete på uppdrag av kommunfullmäktige i syfte att utreda 

bland annat frågor om beredskap, kunskaper, risk och åtgärder i anslutning till extrema 

vädersituationer och höjda havsnivåer (Moback 2008, 11). Utredningsarbetet låg på 

kommunstyrelsen och berörda förvaltningar och bolag, för meterologiska och hydrologiska 

utredningsunderlag anlitades SMHI. 

 

Utredningen fick än större relevans efter stormen Gudrun, som drabbade staden i januari 

2005. En omfattande rapport presenterades i maj 2006, Extrema vädersituationer -Hur väl 

rustat är Göteborg (Bergdahl 2006). Rapporten omfattar analyser av vad extremt väder är, 

samt vilken inverkan klimatförändringen har. Vidare utvärderas de tekniska systemens 

robusthet i staden. Man konstaterar i rapporten att staden i dagsläget och på kort sikt har 

tämligen god robusthet. Samtidigt påpekas att på lång sikt ökar riskerna kraftigt och en höjd 

havsnivå ses som den allvarligaste risken. En höjning av havsnivån med omkring en meter 

kombinerat med en kraftig storm anses få mycket stora konsekvenser för den havsnära, 

liksom den låglänta, bebyggelsen utmed älven i centrala staden (Bergdahl 2006, 1).  

 

En uppföljning till rapporten, Extrema vädersituationer (Bergdahl 2006), genomfördes sedan 

där en fördjupad sårbarhetsanalys på modellområdet Gullbergsvass utfördes. Där granskades 

bland annat vilka kostnader olika förvaltningar och bolag skulle få vid en anpassning till 0,5 

respektive 1 meters högre vattennivå (Moback 2008).  

 

År 2008 beslutade kommunstyrelsen, med bakgrund av regeringskansliets Klimat- och 

sårbarhetsanalys från år 2007, att låta trafiknämnden granska om ytterligare åtgärder behövde 

vidtas för samhällsviktiga verksamheter till följd av stigande havsnivåer. Rapporten, 

Havsnivåhöjning och samhällsviktiga anläggningar (Roth 2008), resulterade i att man för 

särskilt samhällsviktiga verksamheter höjde nivån i förhållande till extremt högvatten med 

ytterligare 1 meter.  

 

Under år 2008 initierade man också en förstudie i syfte att identifiera vilken mätdata som 

fanns tillgänglig inom kommunen såväl som bland statliga och privata aktörer för att kunna 
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bedöma vattennivåerna i Göteborg. Möjligheten att samla in dessa olika mätningar på en 

central server hos trafikkontoret utvärderades och man försökte identifiera vilka nya 

mätpunkter som behövdes. Detta rapporterades av konsult i rapporten Inventering 

vattennivåmätning i Göteborg 2008. 

 

År 2009 antog Göteborg en ny översiktsplan (Areslätt 2009). Denna översiktsplan blev den 

första där staden tog upp frågan om stigande havsnivåer. I översiktsplanen presenteras 

vattennivåerna i en separat informationsruta där dagens medelvattennivå (mellan broarna) 

anges vara ca +10,1 m (enligt lokal höjdmodell) och den högsta normala högvattennivån 

+11,1 m. Högsta högvattenstånd med 100 års återkomsttid är enligt översiktsplanen +11,7 m. 

Här presenteras också projektioner för vattennivåerna om 100 år. Högsta normala 

högvattennivå om 100 år är enligt översiktsplanen beräknat till mellan +11,9 till +12,3 m. 

Man påpekar också att landhöjningen beräknas kompensera nettoeffekten av detta med ett 

avdrag på ca 0,1 m (Areslätt 2009).  

 

Göteborgs arbete från 2010  

I början av 2010 antog kommunfullmäktige 11 åtgärdspunkter som skulle vara vägledande för 

det fortsatta arbetet. Konkreta uppdrag fördelades till specifika nämnder; att upprätta en 

hydrologisk modell över området längs Göta Älv, att etablera en ny mätstation och utveckla 

en webbaserad lösning för sammanställningen av mätuppgifter etcetera. Samtidigt 

uppmanades samtliga nämnder och styrelser att beakta klimateffekterna vid planering och 

budgetering. En annan viktig fråga handlade om att utreda olika ansvarsfrågor (Hammer 

2014). 

 

Sedan 2010 har staden successivt arbetat med dessa åtgärdspunkter. Man har gjort avancerade 

och omfattande modelleringar av vattendrag. Göteborg Energi AB har inventerat sina 

anläggningar och utvecklat en plan för hur de ska säkras. En webblösning har utvecklats för 

Mölndalsån tillsammans med styr och regleringssystem av vattendraget. Man har aktivt drivit 

frågor mot staten och fått med sig SKL (Svenska kommuner och landsting) samt Resillient 

Cities i frågan. Arbetet med evakueringsplaner med mera behandlas också av 

stadsledningskontoret (Hammer 2014).  

 

Utredningsarbetet har också fortgått i form av en förstudie om ett yttre skydd kontra älvskydd. 

Arbetet lades ut på konsulter vid SWECO och resulterade i två rapporter som färdigställdes 
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under 2014. De fokuserade på en kostnads-, nyttoanalys av olika åtgärdsalternativ. Flera 

osäkerheter identifierades men studien slog fast att det är lönsamt att klimatsäkra och att ett 

yttre skydd är mest kostnadseffektivt.  

 

Man har från Göteborgs sida också deltagit i några forskningsprojekt på området (Roth 2011). 

Delvis inom Mistra Urban Futures forkningsprojekt ”Klimatanpassad stadsstruktur – 

Scenarier för framtida Frihamnen” som avslutades 2012 (Roth 2011, Hammer 2014). 

Projektet var transdisciplinärt och bestod alltså av praktiker och forskare från olika 

ämnesdiscipliner som deltog i ett gränsöverskridande samarbete. Med hjälp av workshops och 

fokusgrupper producerades ett underlag som har legat till grund för både vetenskapliga och 

praktiska resultat (Roth 2011). 

 

Utöver arbetet med rapporter, utredningar och forskningsprojekt har representanter från 

Göteborgs stad också bidragit till samhällsdebatten genom att publicera och delta i artiklar 

rörande utmaningarna med ett stigande hav (Moback 2014, Larsson 2014).   

 

En sammanställning av klimatanpassningsarbetet kring stigande vattennivåer gjordes under 

hösten år 2014. Där beskrivs översvämningssituationen i Göteborg och man redovisar det 

arbete som genomförts, vilka strategier man har på kort, medellång och lång sikt, vilket arbete 

som pågår och vad som skall göras (Hammer 2014).  

 

Aktuella frågor i Göteborg 

Göteborg är fortfarande drivande på området. Det är därför intressant att se vad som sker i 

dagsläget. Nedan presenteras delar av detta arbete. 

 

För tillfället arbetar man med att utveckla ett handläggarstöd kring vattenfrågorna (GBG 

2014b). Precis som i exemplet från andra kustkommuner har det förekommit en viss 

osäkerhet kring kunskapsläget och hur man skall hantera frågan även i Göteborg (Moback 

2014). I handläggarstödet försöker man strukturera och konkretisera hur man skall hantera 

frågan i det praktiska arbetet. Man förtydligar vad som skall utredas inom detaljplanen, hur 

planeringsnivåerna ser ut, vad som är viktigt att beakta, vilka områden som är extra känsliga 

och så vidare (GBG 2014b).  
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Arbetet med hydromodellen och simuleringar av översvämningssituationer fortgår också. 

Syftet är att etablera ett verktyg för att kunna prioritera rätt insatser i stadens 

klimatanpassningsarbete. Det är ett omfattande arbete där man tar fram flera olika 

delmodeller samt studerar olika typer av principlösningar för skyddsåtgärder (Hammer 2014). 

En annan del av arbetet har fokuserat på en genomförbarhetsstudie av skyddsåtgärder på kort 

och lång sikt. Där har man bland annat klarlagt olika juridiska förutsättningar för finansiering 

(GBG 2014). 

 

Göteborgs stadsbyggnadskontor arbetar också med att utveckla ett tillägg till översiktsplanen 

angående dagvattenhantering och klimatanpassning med fokus på översvämningsrisken som 

skall gälla parallellt med den befintliga vattenplanen. Tillägget skall innehålla strategier och 

riktlinjer för stigande havsnivåer, höga flöden och extrema skyfall. 

 

Det fortsatta arbetet 

Mycket av det fortsatta arbetet handlar om att skapa en politisk förankring av vilka 

huvudalternativ som skall ligga till grund för det fortsatta utredningsarbetet. 

 

I arbetet läggs också stort fokus på frågan om lagstiftning. Klimatförändringarna har förändrat 

planeringsförutsättningarna och skapar på så sätt ett behov av att se över lagstiftningen, 

främst PBL (Plan- och bygglagen). Ett exempel är kommunens möjlighet att utföra åtgärder 

på annans mark för att minska risken för att allmänna intressen skadas till följd av 

klimatförändringarna. Göteborg lyfter ytterligare några punkter i Klimatanpassning inom 

Göteborgs Stad avseende stigande vatten (Hammer 2014), dessa presenteras nedan med 

tillhörande kommentarer. 

 

• Tydligare koppla genomförandet och säkerställandet av skyddsåtgärder på byggnader, 

inom, och utanför ett planområde till PBL, gäller både i bygglovsskedet och i 

detaljplaneringen.  

Kommentar: Här saknas idag en tydlighet i PBL om vad som är möjligt och hur det 

ska regleras.  

• Möjligheten till tvingande åtgärder för befintlig samhällsviktig verksamhet om 

verksamhetsutövaren inte är statlig eller kommunal.  
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Kommentar: De alternativ som finns idag är att ange en skyddsnivå i planen som 

riskerar att göra verksamheten planstridig om åtgärder ej vidtas eller att undanta 

verksamheten från planen. Inga av dessa lösningar är egentligen önskvärda.  

• Statens ansvar i frågan  

• Miljöaspekter och miljöprövning av skyddsåtgärder.  

Kommentar: Klimatanpassning bör lyftas som ett särskilt viktigt allmänintresse vid 

prövning som kräver tillstånd enligt miljöbalken. Detta bör även gälla vid prövning 

mot olika riksintressen.  

 

Det fortsatta arbetet med skyddsåtgärder som exempelvis att temporärt leda om Göta Älv vid 

höga flöden kommer påverka grannkommuner. I det fortsatta arbetet ingår därför att inleda 

samarbete och samråd med de grannkommuner som berörs av stadens fortsatta 

klimatanpassningsarbete.  

 

Kommentarer 

När Göteborg påbörjade sitt utredningsarbete i slutet av 90-talet fanns det inga 

gränsorganisationer på området. Frågan hade då inte heller hunnit få speciellt mycket 

uppmärksamhet bland kommuner och myndigheter i Sverige. Göteborg har under arbetets 

gång fått skapa ett eget nätverk där de fått tillgång till spetskompetens inom olika frågor och 

kunnat utveckla ett kunskapsutbyte med olika aktörer.  

 

Göteborg har främst anlitat konsulter i Sverige från tillexempel SMHI och SWECO. 

Samarbeten med flera svenska universitet och högskolor har etablerats. Däribland Luleå 

Tekniska Högskola, Chalmers, Göteborgs Universitet samt Linköpings och Karlstads 

Universitet. Man har haft internationella utbyten med London, Rotterdam, Hamburg och New 

Orleans men också med utländska konsultbolag i bland annat Nederländerna och Danmark. 

På internationell nivå har man också använt sig av organisationen Recilient Cities. De 

anordnar årligen ett forum i tyska Bonn. Där deltar omkring 500 klimatexperter och 

myndighetsutövare för att hantera utmaningar och utveckla arbetet med att klimatanpassa våra 

städer. Organisationen har funnits sedan år 2010 och kan ses som ett exempel på en 

gränsorganisation som bidrar till att öka kunskapsutbyte mellan forskning och praktik, genom 

att hantera specifika utmaningar inom klimatanpassningsarbetet (Recilient Cities 2014).   
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På nationell nivå har Göteborg försökt driva på olika aktörers engagemang i frågan. Man har 

försökt få staten att ta ett större ansvar, delvis genom att använda sig av SKL (Svenska 

kommuner och landsting), miljömålsberedningen, möten och debattartiklar etcetera (Larsson 

2014). I början av 2000-talet låg man också på SMHI och påpekade brister i kunskapsläget 

och efterfrågade att myndigheten skulle ta ett större utredningsansvar i vattenfrågan. Arbetet 

har utvecklats i Sverige under 2000-talet men blir aldrig färdigt. Nya förhållanden kommer 

ständigt kräva ny kunskap.  

 

Just nu (hösten 2014) pågår en konflikt mellan Länsstyrelsen Västra Götaland och Göteborgs 

Stad. Länsstyrelsen har överklagat ett par detaljplaner i centrala Göteborg med anledning av 

att man har gjort en annan bedömning än staden beträffande havsnivåhöjningen och 

översvämningsrisken. Detaljerna i konflikten har ingen av parterna velat specificera men 

konflikten visar tydligt på att en ökad samsyn i Sverige hade varit önskvärd. Enligt Nerheim 

(2014) kan delar av konflikten förklaras av att missförstånd kan ha uppstått mellan forskning 

och tjänstemän. Något som vidare styrker behovet av gränsorganisationer och ett fortsatt 

arbete med att öka samsynen och tydligheten kring dessa frågor. 

 

Även om gränsorganisationer hade funnits på området redan på 90-talet hade stora delar av 

Göteborgs arbete fortfarande varit oundvikligt. Med etablerade och välutvecklade 

gränsorganisationer hade samarbetet och kunskapsutbytet mellan olika aktörer sannolikt 

kunnat effektivisera och förenkla arbetet. Inom Göteborg finns det fortfarande ett behov av att 

förtydliga begrepp och projektioner ytterligare (Moback 2014). Detta kan förmodligen göras 

inom ramen för det handläggarstöd man nu håller på att utveckla. Det hade varit önskvärt om 

detta också kunde ske även på ett nationellt plan, där blir gränsorganisationer viktiga för det 

fortsatta arbetet. 

 

2.3	  Gränsorganisationer	  
 
Gränsorganisationer är organisationer inom vilka flera olika aktörer verkar. Här möjliggörs 

och utvecklas samarbetet och kunskapsutbytet mellan olika spetskompetenser kring specifika 

utmaningar i klimatanpassningsarbetet. Mötet mellan forskning och praktik är en central del 

av gränsorganisationernas styrka. Tack vare en ökad förståelse kan flera aktörer med olika 

kompetens också bli delaktiga i arbetet. Genom den mångfald gränsorganisationer 
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representerar etableras också legitimitet inom så väl forskning som hos praktiska utövare 

(Lidskog 2014).  

 

Dessa organisationer kan bidra till att utveckla och etablera något som Lidskog (2014) kallar 

för portabel representation. Det handlar om begreppsapparater, risknivåer, standardiserade 

mätmetoder osv. Portabel representation kan sedan användas av enskilda aktörer inom olika 

områden och bidra till en ökad samsyn och större förståelse mellan de olika aktörerna 

(Lidskog 2014). I grunden går det ut på att skapa ett gemensamt sätt att beskriva något, i vårt 

fall havsnivåhöjningen.  

 

Lidskog (2014) lyfter bland annat fram International Union for Conservation of Nature 

(IUNC) som ett exempel på en stor internationell gränsorganisation. IUNC består av 1200 

medlemsorganisationer (stater, myndigheter, nationella och internationella icke-statliga 

organisationer etc.). De arbetar med att ta fram strategier för att bibehålla den naturliga 

mångfalden. Ett exempel på hur denna gränsorganisationen bidragit till detta arbete genom 

portabel representation är etableringen av ”Red Lists” för utrotningshotade djur. Man har inte 

bara tagit fram själva listorna, man har också konstruerat kriterier för vad som utgör kritiska 

nivåer, samt etablerat metoder för att mäta dessa nivåer. Vidare har organisationen bidragit till 

att implementera och dokumentera dessa metoder globalt genom ett webbaserat system som 

förenklat arbetet (Lidskog 2014).  

 

Under senare år har man kunnat se en utveckling i Sverige av organisationer som hanterar 

klimatfrågan i olika utsträckning. Några av dessa organisationer har vissa likheter med 

gränsorganisationer, med samverkan mellan ett flertal olika aktörer. Många har dock endast 

bestått av olika forskargrupper eller varit tidsbegränsade projekt (Climatools, SWECLIM, 

CNDS, Mistra Urban Futures med flera).  

 

Här kommer framförallt Nationellt kunskapscentrum för klimatfrågor och deras webbportal 

klimatanpassningsportalen att presenteras. Detta projekt som i dagsläget är tidsbegränsat 

skulle kunna utvecklas till en ledande gränsorganisation för klimatanpassningsarbetet i 

Sverige. På internationell nivå finns det också projekt av betydelse så som tillexempel 

forumet Recilien Cities som nämnts tidigare. Det finns även andra projekt i Sverige så som 

CNDS (Centrum för naturkatastrofslära), Webbplatsen Hållbar stad och Mistra Urban Futures 

med flera.  
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Nationellt kunskapscentrum för klimatförändringar drivs av SMHI på uppdrag av regeringen. 

Regeringsuppdraget antogs år 2011 och omfattade ett 4 år långt projekt (år 2012-2015). 

Centrumets uppdrag går ut på att etablera en mötesplats för olika aktörer som arbetar med 

samhällets klimatanpassning. Inom centrets verksamhet är kunskap tänkt att samlas, utvecklas 

och förmedlas. En stor del av arbetet handlar alltså om att tillgängliggöra kunskap på området 

som tagits fram regionalt, nationellt och internationellt. I syfte att förenkla denna 

kunskapsspridning etablerades webbplatsen klimatanpassningsportalen där olika aktörer kan 

få en överblick av relevant information (Klimatanpassningsportalen, 2014b).   

 

Än så länge har centret inte varit drivande i frågan utan främst samlat och sammanställt 

information och projekt som genomförts (Nerheim 2014). Enligt Nerheim (2014) är det stor 

skillnad på att ta frågor när de kommer mot att driva frågor på eget initiativ. Hon påstår att 

SMHI i det avseendet kan bli mer offensivt i sitt arbete. Nationellt kunskapscentrum för 

klimatförändringar kan vara ett bra steg på vägen påpekar hon (Nerheim 2014).  

  

Det är inte säkert vad som kommer hända med centrumet framöver. Men det finns förslag om 

att utveckla ett större centralt ansvar för klimatanpassningsfrågan (Nerheim 2014). I det 

arbetet kan centret troligtvis få ett utvidgat ansvar. Detta skulle kunna utveckla Nationellt 

kunskapscentrum för klimatförändringar till en ledande gränsorganisation i Sverige och driva 

arbetet framåt och öka samsynen mellan nationell, regional och lokal nivå såväl som mellan 

forskningen och praktiken. Likt IUNC hade man då kunnat etablera riktlinjer och risknivåer 

samt mätmetoder som olika aktörer hade kunnat utgå från. Det hade underlättat arbetet 

(Lidskog 2014, Nerheim 2014). Man hade också kunnat driva på forskning på områden där 

det i dagsläget råder viss osäkerhet, bland annat kring de juridiska frågorna gällande 

planprocessen och kommunens möjlighet att vidta skyddsåtgärder på annans mark. 
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3.	  Sammanfattning	  och	  svar	  på	  frågeställningen	  
	  
 

Varför skiljer sig vetenskapliga projektioner för havsnivåhöjningen? 

Forskningen har skilt sig en del historiskt till följd av bristande kunskapsläge men olika 

rapporter har också presenterat olika resultat. Det rör sig delvis om att vissa faktorer varit 

svåra att uträkna så som isflöden och därför underskattats eller exkluderats. 

 

Olika vetenskapliga metoder och flera osäkra faktorer leder också till att olika 

forskningsresultat har förekommit och förekommer än i dag. Nerheim vid SMHI påpekar 

också att SMHI presenterar en del olika uppgifter i olika sammanhang (Nerheim 2014). Detta 

har ofta att göra med att olika beställare efterfrågar olika saker i olika syfte. Därför används 

ibland olika metoder och resultaten varierar således. Det kan handla om att en kommun vill 

utgå från de högsta nivåerna medans en annan vill utgå från medelvärden (Nerheim 2014).  

 

Varför har implementeringen av forskningsprojektioner resulterat i olika slutsatser 

bland sydsvenska kustkommuner? 

Skillnaderna mellan olika kommuner har varierat från att några kommuner överhuvudtaget 

inte hanterat frågan till att andra, exempelvis Göteborg, sedan tidigt 2000-tal bedrivit ett 

omfattande utredningsarbete.  

 

Det har varit skillnader i vilka projektioner kring havsnivåhöjningen som används, vilka 

begrepp man använder för att beskriva olika havsnivåer samt vilka säkerhetsmarginaler man 

etablerat inom planarbetet. Kortfattat kan man säga att skillnaderna på många sätt varit fler än 

likheterna. Bortsett från det faktum att de flesta tycks vara överrens om att det behövs 

”tydligare, mer samordnad och mer likvärdig information, kunskapsspridning och riktlinjer 

kring havsnivåhöjningen” (Von Oelreich et al 2012, 40).  

 

För att förklara skillnadernas orsak har uppsatsen använt Lidskogs teori om forskningens 

hetrogenitet, samt forskningens och subjektets reflexivitet. Denna teori har också utvecklats 

med ytterligare en faktor, forskningens komplexitet. Teorin beskriver hur alla olika 

forskningsresultat, forskningsaktörer, variabler och faktorer såväl som vetenskapliga metoder, 

gör att de projektioner som produceras blir svårbegripliga för personer utanför 
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forskarsamhället. De många tolkningsalternativ och sannolikhetsbedömningar som 

forskningen presenterar med hjälp av olika vetenskapliga termer, som sedan appliceras på 

abstrakta och invecklade processer och fenomen blir helt enkelt svåra att kommunicera. Där 

av uppstår en osäkerhet som resulterat i att forskningsresultaten implementerats till olika grad 

och med olika resultat i olika sydsvenska kustkommuner. 

 

Det bör nämnas att det finns flera förklaringar till enskilda skillnader som förekommit mellan 

olika kommuner. Teorin ger en övergripande förklaringsmodell som fokuserar på de faktorer 

som förklarar problemen i överföringen av kunskap mellan forskningen och praktiken 

generellt.  

 

Hur har hanteringen av frågan utvecklats i fallet Göteborg under 2000-talet? 

Göteborg har varit långt fram vad gäller utredningsarbetet på detta område. Man har etablerat 

ett stort nätverk med spetskompetens inom olika delområden och varit aktiv i så väl 

forskningsprojekt som internationella forum. Mycket av det Göteborg har gjort och lärt sig 

under arbetets gång kan bidra till att driva frågan framåt i Sverige. Inte minst med hjälp av att 

gemensamt finna lösningar på de problem som Göteborg identifierat och arbetar med i 

dagsläget kring bland annat lagstiftning och finansieringsfrågan.  

 

Vilken betydelse har gränsorganisationer för implementeringen av forskningens 

projektioner i kommunalt planarbete? 

I dagsläget finns det inga gränsorganisationer i Sverige som är tillräckligt etablerade inom 

havsnivåhöjningsfrågan för att kunna fylla de funktioner som Lidskog beskriver inom ramen 

för sin teori. De samarbeten och projekt som liknar gränsorganisationer har allt som oftast 

varit tidsbegränsade eller haft ett allt för smalt uppdrag och deltagande. Behovet av dessa 

organisationer i Sverige är dock stort och Nationellt kunskapscentrum för klimatförändringar 

är ett välkommet initiativ som bidragit till att påbörja arbetet med att sammanställa 

kunskapsläget på området. En fortsatt utveckling av detta forum hade mycket väl kunnat 

tillgodose det behov som finns av en permanent gränsorganisation i Sverige. Detta kräver i 

sådana fall en permanent finansiering och ett tydligare mandat att offensivt driva frågan 

framåt, för att skapa större samsyn och bättre underlag.  
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4.	  Avslutande	  diskussion	  
	  
Det framgår tydligt i uppsatsen att det finns många osäkerheter kring hur man skall hantera 

och förhålla sig till havsnivåhöjningen i det kommunala planarbetet. Lidskogs teori om 

forskningens hetrogenitet, tillsammans med tillägget om forskningens komplexitet, fungerar 

väl som förklaringsmodell till de brister och komplikationer som uppstått vid 

implementeringen av forskningsprojektioner i den kommunala planeringen. Det kan även 

appliceras på nationell och internationell nivå.  

 

Gränsorganisationer kan med stor sannolikhet minska dessa implementeringsproblem och 

bidra till en fortsatt utveckling på området. Med hjälp av portabel representation som etablerar 

tydligare redskap för hur man skall mäta och kommunicera frågorna om havsnivåhöjningen så 

blir frågan också mer hanterbar. Klimatanpassningsarbetet gynnas således av en fortsatt 

utveckling av dessa organisationer i Sverige. Hur dessa gränsorganisationer skall se ut eller 

hur de skall utvecklas har inte undersökts i denna uppsats, detta kan mycket väl ligga till 

grund för fortsatta studier. Ett förslag om att vidareutveckla projektet med Nationellt 

kunskapscentrum för klimatförändringar har lagts fram som ett eventuellt alternativ.   

 

Det finns många andra aktörer än just forskningen och kommuner som blir viktiga inom 

ramen för åtgärdsarbetet. En viktig fråga i Göteborgs fall handlar om hur man skall finansiera 

ett eventuellt storskaligt skydd. Kostnaderna blir så stora att de knappast kan finansieras helt 

av kommunen. Markägare, fastighetsbolag, försäkringsbolag och staten måste involveras. Det 

innebär också att representanter från dessa grupper skulle kunna ingå inom ramen för 

gränsorganisationernas arbete. En viktig forskningsfråga framöver blir också att få fram fler 

och tydligare projektioner kring havsnivåerna efter år 2100. Här finns endast ett fåtal 

forskningsresultat i dagsläget. Men det är inte bara forskningen som skall kommuniceras 

bättre till praktiker. Gränsorganisationer skall också gynna forskarnas förståelse för 

praktikernas problem, så att forskningen kan riktas in mer mot att lösa praktiska utmaningar 

och skapa ett bättre underlag för det fortsatta klimatanpassningsarbetet. Klimatfrågorna är 

komplexa och involverar flera kompetensområden, för att effektivisera detta arbete är det 

viktigt att alla drar tillsammans och företrädesvis åt samma håll. Det är detta som blir 

gränsorganisationernas huvudsakliga uppgift, att skapa ett forum för kunskapsutbyte, 

kunskapsutveckling och effektivare kunskapsanvändning.  
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6.	  Bilagor	  
	  

6.1	  Bilaga	  1	  –	  Mail-‐korrespondens	  med	  Rolf	  Lidskog	  
	  
3 dec 2014 Från Jonas Malmryd 
Hej! 
 
Jag håller på att skriva en C-uppsats och använder mig till stor del av två av dina texter. Delvis In Science We 
Trust samt Representing and regulating nature: boundary organisations, portable representations, and the 
science-policy interface. Jag tänkte höra med dig om du har några översättningar för begreppen boundary 
organisation och portable representation?  
 
Då jag skriver på svenska behöver jag översätta begreppen men vet inte om det redan finns några etablerade 
översättningar. Jag känner inte att t.ex. "tvärvetenskapliga organisationer" riktigt motsvarar boundary 
organisations. Jag har inte riktigt kunnat komma på något fullgod översättning för portable representation heller. 
Där av hade jag varit tacksam för din hjälp. 
 
Tack på förhand, 
Med vänliga hälsningar, 
Jonas Malmryd 
 
4 dec 2014 Från Rolf Lidskog 
Hej Jonas, 
Roligt att du använder mina uppsatser. Är det i sociologi eller miljövetenskap du skriver uppsats? 
 
Boundary organisations översätter jag med gränsorganisationer. Boundary object översätts till svenska som 
gränsobjekt och boundary work som gränsarbete. Så därför anser jag gränsorganisationer är det mest lämpliga. 
Möjligtvis kan man använda sig av hybrida organisationer. 
 
Portable representations har ingen översättning. Latour och Jasanoff nämner ju dessa begrepp men utan att eg. 
definiera dem, och i min uppsats försöker jag ge lite mer innehåll till det begreppet. Men jag skulle nog göra en 
direktöversättning (portabel representation) och förklara vad som menas  
 
Lycka till med uppsatsarbetet 
 
Rolf Lidskog 
 
 
4 dec 2014 Från Jonas Malmryd 
Hej igen! 
 
Stort tack för att du tog dig tid att svara.  
 
Jag skriver faktisk min uppsats inom en kandidat i Internationell kris- och konflikthantering. Det jag hanterar i 
uppsatsen är hur "kunskapshanteringen" har utvecklats på nationell nivå gällande frågan om projektioner för 
framtida stigande havsnivåer. Jag kollar främst på hur kunskapsöverföringen mellan forskning och kommunala 
tjänstemän som arbetar med planprocessen har fungerat. Där har det funnits stora brister under 2000-talet, många 
kommuner har inte haft med stigande havsnivåer i planarbetet, de som har haft med det har ofta angett olika 
projektioner. Det har helt enkelt rått stor osäkerhet på området. Detta kommer jag delvis att förklara med din text 
om In Science We Trust. Forskningens hetrogenitet och individens (den kommunala tjänstemannens 
reflexivitet). 
 
2012 bildades sedan Nationellt kunskapscentrum för kimatanpassning och klimatanpassningsportalen (vilket jag 
definierar som en gränsorganisation) där igenom har man samlat flera myndigheter och andra aktörer på 
området. På portalen har man sammanställt kunskapsläget och förtydligat forskningsresultat, samt presenterat 
vissa projekt som tex den nyligen framtagna nationella höjdmodellen och terrängmodell över svenska vatten etc 
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(vilket jag ser som exempel på portabel representation).  
 
I dagsläget är fortfarande vissa kommuner, så som Göteborg, drivande inom området. Men kunskapscentrum gör 
det möjligt för en effektivare kunskapsspridning bland svenska kommuner och kommer förhoppningsvis snart 
komma ifatt och bli drivande på detta området och förenkla enskilda kommuners möjlighet att få bra och 
lättillgängligt underlag för sitt planarbete. Detta bidrar till ett mer enhetligt förhållningssätt bland olika 
kommuner och aktörer. 
 
Lite kortfattat så är det detta jag skriver om. Hoppas att du inte känner att jag helt har missuppfattat dina texter. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Jonas Malmryd 
 
4 dec 2014 Från Rolf Lidskog 
Oj, tack för så utförligt svar. Och imponerande kandidatuppsats, det låter väldigt ambitiöst och kvalificerat för 
att vara på den nivån. Imponerande! 
Lycka till mer arbetet (det verkar vara en vettig användning av mina artiklar, kul att de kom till användning). 
Rolle 
 
11 dec 2014 Från Jonas Malmryd 
Hej Igen! 
 
Hoppas jag inte är allt för tids krävande. Det är sällan man har chansen att ställa frågor till författarna av de 
teorier man använder i en uppsats så jag tänkte att jag får försöka ta till vara på den möjligheten. Jag uppskattar 
att du har tagit dig tid att besvara mina tidigare mail och tar absolut inte detta för givet.  
 
Jag känner dock ett behov av att utveckla den teori du presenterar i In Science We Trust och skulle vilja bolla 
den tanken med dig.  
 
I fallet med havsnivåhöjningar är forskningen väldigt komplex och resultaten består sällan av tillexempel en 
specifik siffra utan snarare olika intervall (något som blir vanligt inom många områden, inte minst inom 
klimatforskningen). Så utöver problematiken med forskningens hetrogenitet och reflexivitet anser jag att 
förklaringsmodellen kan behöva ett komplement i form av "forskningens komplexitet". Då detta blir en faktor 
som ytterligare påverkar subjektets reflexivitet (ibland omedvetet). Två personer som tar del av samma 
forskningsresultat kan helt enkelt på grund av forskningens komplexa natur dra olika slutsatser. Det kan vara, 
men behöver inte vara, ett resultat av ett medvetet agerande i form av subjektets reflexivitet, och anpassning till 
en individuell agenda. 
 
Anser du att detta kan fungera eller anser du att det jag skulle vilja definiera som forskningens komplexitet ingår 
som en naturlig del av forskningens hetrogenitet i kombination med subjektets reflexivitet? Är jag helt enkelt ute 
på fel spår och missuppfattat delar av din text? 
 
Tack på förhand, 
Med vänliga hälsningar, 
Jonas Malmryd 
 
12 dec 2014 Från Rolf Lidskog 
Hej Jonas, 
Det verkar vettigt som du föreslår (och oftast fungerar båda sätten du nämner i slutet av brevet, bara du är tydlig 
i hur du tänker så att läsaren förstår din tanke). 
 
Kom på en uppsats som kan vara relevant för dig, som jag bifogar (en av fallen är Göta älv). Och om du känner 
att det är försent att ta in nya tankar/artiklar så behöver du ju inte ens öppna den. 
 
Rolle 
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6.2	  Bilaga	  2	  Intervju	  med	  Ulf	  Moback	  2014-‐11-‐19	  
	  
Jag: Vilken utbildningsbakgrund har du och vilken tjänst har du inom din verksamhet? 
Ulf: Jag är landskapsarkitekt i proffesionen, anställd som landskapsarkitekt på strategiska avdelningen 
stadsbyggnadskontoret. 
Jag: På vilket sätt arbetar du med frågor rörande havsnivåhöjningar och hur presenterar du den typen av arbete 
som du utför? 
Ulf: Jag är stadens samordnare vad det gäller klimatanpassning, där havshöjningar ingår. Det är både och, 
policy, involverad i forskning pluss praktiska studier. 
Jag: Vilka havsnivåer för år 2100 arbetar ni efter i din verksamhet och vilka är de huvudsakliga dokument där 
din verksamhet definierar detta?  
Ulf: Vi går på IPCC scenarierna, eller vi är följsamma mot dem. Och då som utgångspunkt har vi det värsta 
scenariot och dess 90 perspektil. På det lägger vi en halvmeter i säkerhetsmarginal kan man säga, och ett extremt 
väder med återkomsttid på 200 år. 
Jag: Då nämnde du det ju lite här, vilken som är den huvudsakliga källan vilket tycks vara IPCC, men även 
kanske SMHI? 
Ulf: Ja, dom skalar ju ner det till regional nivå. 
Jag: Varför har ni valt de nivåerna och den säkerhetsmarginal som du nämnde? Vad är utgångspunkten för det?  
Ulf: Nja utgångspunkten alltså vi har fört mycket diskussioner med SMHI främst, men det är för att hålla uppe 
säkerheten helt enkelt.  
Jag: Men man hade kunnat lägga på en meter eller valt att gå på deras medelvärden, hur känner du att ni har 
kommit fram till att gå på just de nivåer ni valt? 
Ulf: Ja alltså det är en jämförelse över världen också som vi gjort. Mycket kring rekommendationer från andra 
länder för det här. Men visst alltså vi funderade ett tag på att gå på medelvärdet. Men vi har span hela tiden på 
forskningen inom det här området. 
Jag: Jag kommer komma in på den relationen lite mer senare. Men på viket sätt tycker du att era prognoser med 
riktlinjer påverkar er planprocess i Göteborg mer praktiskt? 
Ulf: Ja som jag visade igår så, vi satte ju nivåer 2003 då vattenplanen antogs. Då var det ju en halv meter, plus 
en halv meter säkerhetsmarginal. Och den nivån håller vi ju på medellång sikt fast vid, i vår myndighetsutövning 
då vi förmedlar bygglov eller gör detaljplaner. Men på längre sikt behöver vi någon form av tekniskt skydd, det 
är min bedömning.  
Jag: Vad tycker du att detta, för jag kan känna lite ibland när jag läser era dokument att det kan vara lite svårt att 
se specifikt vad som är riktlinjerna. För det blandas med rapporter och planprogram, ÖP och detaljplaner och 
sedan fler rapporter inom varje. Ibalnd är det till och med olika benämningar, jag tror jag räknade någon gång 
och hittade 13 definitioner på vattennivåer. Men känner du att här finns en tydlighet inom organisationen och att 
folk är införstådda i vilket språk man talar eller vilka nivåer man talar om och vad de innebär? 
Ulf: Nä det kan jag hålla med om att det är en otydlighet idag. Det beror i rätt stor omfattning på en hög 
personalomsättning. Därför har vi nu utarbetat ett handläggarstöd som väldigt detaljerat beskriver hur man skall 
resonera och tänka. Som vi nu kör ett pilotprojekt på för att testa. 
Jag: Nu lite tillbaks till forskningen. Tycker du det finns tillräckligt bra information om tillexempel Sea Level 
Rise, för er som tjänstemän i kommun och för ert arbete med planprocesser? Eller känner du att det är något som 
saknas för er del? 
Ulf: Det har blivit bättre, det var inte direkt såhär för fem år sedan. Men SMHI har skärpt sig. Och då har jag 
bråkat rätt mycket med dem. Men det har blivit bättre. 
Jag: Är det där du känner att ansvaret ligger, när det kommer till informationsproducerandet?  
Ulf: Mm, det tycker jag. Vi gjorde ju en egen studie 2008. Beroende på att det inte fanns något på nationell nivå. 
Den gav ju resultat att vi höjde nivån för samhällsviktig verksamhet. 
Jag: Känner du att ni har valt bort viss information när det kommer till dessa prognoser för havsnivåer? Och hur 
förs den diskussionen. 
Ulf: Nu förstår jag inte riktigt frågan. 
Jag: Nä men alltså ibland pratar man ju om forskningen som en sak och att de skulle förmedla ett budskap. 
Ulf: Ja så är det ju inte. 
Jag: Nä precis, det kommer ju flera prognoser och hur anser du att ni sållar? Hur väljer ni medelnivån? 
Ulf: Vi förlitar oss på SMHI, och har ett bra samtal med SMHI hela tiden. 
Jag: Känner du att ni har nått ett kunskapsläge nu när ni har tillräcklig information? Eller känner du att det 
fortfarande finns många osäkerheter? 
Ulf: Klart att det är många osäkerheter. Där av måste man vara ödmjuk i vad man gör och vara rätt flexibel. Där 
av då denhär uppdelningen som vi gjort på medellång, kontra lång sikt. För det är inte kostnadseffektivt att göra 
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åtgärder idag för något som kanske inte inträffar i morgon, utan det inträffar först om en vecka. Det kanske 
händer först år 2150.  
Jag: Är detta en risk som ni ändå pratar om inom Göteborg? Det kan ändå vara så att det inte inträffar och att 
man gör för mycket. Men också det motsatta. 
Ulf: Ja, det kan också komma tidigare. 
Jag: Ja det kan ju få kanske större konsekvenser för er. Som ändå har ansvaret. Pratar man om de riskerna också 
och i sådana fall på vilket sätt? 
Ulf: Jo det gör vi. Att man måste vara flexibel, sedan om man ser legalt till kommunens ansvar så är ju det bara 
tio år, från det att det tagits ett myndighetsbeslut. 
Jag: I planprocesserna menar du då? 
Ulf: Ja. 
Jag: Det ansvaret på tio år handlar väl i grunden om att ge en trygghet för de som skall bygga. Att planen ligger 
fast. Ni kan väl egentligen bryta den tidigare men bli återbetalningsskyldiga för investerat kapital och liknande. 
Men efter de tio åren är det så också att eran skyldighet mot översvämningar och sådana risker? 
Ulf: Mm. 
Jag: För det är ju egentligen där som erat stora ansvar i frågan egentligen ligger. 
Ulf: Ja. Vilket många har kritiserat och tycker det är för kort tid när det gäller de här frågorna. Det kan man nog 
hålla med om. 
Jag: Tycker du det ska vara bundet så då? För den 10 års perioden är väl egentligen tänkt som en trygghet för 
investerare när de investerar kapital i byggprojekt? Tycker du att frågan borde separeras med olika långa 
ansvarsbindningstider, för tillexempel klimatförändring och de riskerna?  
Ulf: Man har velat det, från statlig nivå. Att man ska öka det till 20 år. Men kommunen har sagt nej, av ganska 
självklara skäl. Så jag vet inte vad som kommer hända med det.  
Jag: Men du tror att frågan kommer fortsätta att drivas från statligt håll? 
Ulf: Det vet jag faktiskt inte. Det är ju ny regi nu, så då vet man ju inte heller vad som händer.  
Jag: Nu lite mer tillbaks till forskningen och er relation. Hur ser du? För det finns ju en viss skillnad där, och vi 
pratar delvis ansvar och att producera kunskap. Ni har ju ansvaret om det sker någonting efteråt, det har ju inte 
SMHI. Så att säga om det blir en tråkig olycka. 
Ulf: Nee. 
Jag: Samtidigt har ni också, för du säger att ni följer IPCC målen och sådant, men det är ju en sanning med 
modifikation. För det är ju ganska svårt för er att vara adaptiva och revidera era uppgifter med samma 
kontinuitet eftersom att ni ofta behöver politiska antaganden av vissa dokument och planer och sådant. Hur ser 
du på det här med att forskningen har en möjlighet att revidera uppgifter efter nya rön. Medans ni har en mycket 
trögare anpassnings process? 
Ulf: Ja alltså om man tittar historiskt på IPCC så kommer ju dom med 7 år cykler. 
Jag: Ja just dom är ju ganska tröga. 
Ulf: Och dom har ju varit relativt konstanta, alltså intervallet krymper ibland. Men som värst så ligger det på en 
meter till 2100 hela tiden faktiskt. Ungefär. Så det ser jag inte som så bekymmersamt. 
 
[Avbröts av annat samtal] 
 
Jag: Sista frågan var väl då egentligen bara hur du ser på, och du nämnde innan att du har bråkat lite med SMHI 
bland annat, men hur du ser på relationen mellan foskning och er i tjänstemannasektorn? Och om det finns något 
som du skulle vilja förändra eller förbättra där fortfarande? Just i att få prognoser, information och kunskap. 
Ulf: Allstå, det är ju ett osäkert läge nu med SMHI eftersom min ingång i SMHI har varit Sten Bergström som 
går i pension nu i årsskiftet. Och vem tar vid efter honom? Det är ju min fundering. För Sten och jag rök ihop 
ordentligt i början men nu är vi bra kompisar. Och då bytte vi, alltså den studien från 2008 då va, skickade jag 
till honom och sa att nu får ni skärpa er. Det här ska ni göra och inte vi. Och då gjorde han faktiskt en del eller 
lät SMHI göra en del. Så där av tycker jag att han har vässat sig. Men frågan är vad som händer när han 
försvinner. Vem tar vid så att säga?  
Jag: Känner du annars att det är ett bra upplägg att IPCC fungerar på en global nivå med att sammanställa 
forskning och sedan har vi SMHI i Sverige då som kan utveckla det och översätta det och anpassa det till lokal 
nivå och på så sätt bistå myndigheter. 
Ulf: Det luriga med SMHI är att de är både en konsultfirma och en statlig myndighet och ibland har de jävligt 
svårt att skilja på dom rollerna. Så det har jag ju råkat ut för ett antal gånger. Det hade varit mycket bättre att 
knoppa av den där konsultdelen så den är helt fristående från SMHI. Och att dom verkligen var en myndighet. 
För rätt som det är vill de ta betalt för upplysningar. Som dom egentligen, enligt mig inte ska ta betalt för.  
Jag: Men du ser deras kompetens som forskningsinstitut för er att använda som fullgod? Men problemet är 
snarare deras dubbla roller. 
Ulf: Jo jo visst. 
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Jag: Har du något övrigt att tillägga? 
Ulf: Nä, vad skulle det vara? 
Jag: Nä det är nog mest en vänlig fråga att avsluta med. 
Ulf: Ja det kan ju vara massor. Men vi har ju tillexempel massor på gång. Som du såg igår [hänvisning till sin 
presentation på CDNS konferens för klimatförändringar i stockholm 2014-11-18]. Ja! Det PM:et som vi har 
skrivit också om vad vi har gjort och vad vi tänker göra kan nog vara värdefullt för dig.  
Jag: Jag kan maila dig de kommande dagarna angående de dokument vi pratat om. 
 
Intervjuen avslutades här. I inspelningen finns senare lite småprat. Från ca 20:00. 

	  

6.3	  Bilaga	  3	  Intervju	  med	  Signild	  Nerheim	  2014-‐12-‐11	  
	  
Signild: Sverige har egentligen ingen egen forskning som går på havsnivåerna. Jag kanske överdriver lite men, 
2006 ungefär då gjorde SMHI forskning på regionala effekter på havsnivå. Men sedan så är det en ganska lite 
fråga för vår forskningsavdelning. Det har mer att gör med att det gör globalt eller att man inte har fått anslag 
eller nöjt oss med att ta in de internationella resultaten. Det som också då blir lite bekymmersamt eller svårt är då 
att våra forskare, dom kan ha kommunicerat något som är ett forskningsresultat som är ett enstaka 
forskningsresultat. Att denhär studien visar det här. Men det som vi som jobbar med SMHI:s affärssida, det kan 
vara både regeringsuppdrag eller rent kommersiellt betalande kund, vi försöker då ensa det. Alltså få fram mer 
vad man kan ha som riktlinje för hur mycket havet stiger. Och då har det blivit lättare och lättare eftersom IPCC 
har blivit liksom säkrare och säkrare. Men det har också lett till att vi själva sett att vi ibland säger olika saker 
beroende på om vi har användarperspektivet eller om det rör mer enstaka forskning. Och det är inget fel det 
heller. Det som är viktigt är att alla som kommunicerar det förstår att det kommuniceras i ett sammanhang. Där 
är jag i hur jag ser på det. 
 
Jag: Det där rör väl lite på sätt och vis essensen av det problem som jag har identifierat och det är ju inte bara 
hos er utan bland alla aktörer. Att man har inte riktigt någon gemensam eller enhetlig begreppsapparat. Trots att 
det kanske blivit bättre. Men känner du att detta behöver utvecklas mer eller att det är svårt att göra det? 
 
Signild: Nej, jag tycker du är inne på helt rätt saker. Det som…. Ehhm… jag ska gå in på lite teori. Det här är 
det jag lixom kan.  
 
Jag: Då får vi se om jag hänger med.  
 
Signild: Det gör du säkert, jag kan det så väl så jag skall beskriva det pedagogiskt. [Signild ritar en karta över 
skandinavien där hon märker ut olika mätserier].  När man pratar om de extrema nivåerna, så är ett jättestort 
problem för oss, med vilka begrepp vi ska ha. Det är att vi har olika långa och olika mätningar. Smögen började 
vi 1911, skitbra serie. Kungsholm lika så 1886 också jättebra. Där har vi det underlaget. Sedan har vi Skanör och 
Falsterbo där började vi 97 eller 93 eller något sådant. Att vi har olika det gör att vi har olika underlag. Om du 
har mätt några år och så har du högsta uppmätta vattenstånd, det är 1,50 i Göteborg. Hade du mätt kortare hade 
du inte fått med det. Sedan när du skall göra statistik på det då får du ut återkomsttider. 100 års återkomsttider 
eller 200 års återkomsttider. Och det begränsas också av kvaliten på data du har. Så när man jämför olika 
mätserier och tar ut statistik på det så jämför du äpplen och påron. Så det är svårigheterna. Dessutom kan det 
komma in såhär riktigt extrema grejer. Vid Julstormen i lomma mätte man norr om Malmö 2 meter 
medelvattenståndet 1902. Och det högsta vi har mätt i närheten det är 1,50. Så den stormen då skulle kunna varit 
en 1000 års storm/1000 års vattenstånd. Det vet vi inte. Men vi har inte underlaget för att veta hur högt kan det 
bli. Det som man har gjort för damsäkerhet det är beräknat högsta flöde, BHF. Det är etablerat och det 
efterfrågas jätte mycket nu i Sverige av länsstyrelserna, av MSB, vi har diskuterat möjligheterna med vad vi 
skulle kunna göra med flera aktörer. Då vill man hitta en metod som gör att man får samma sorts svar i hela 
Sverige. 
 
Jag: Nu har man ju tagit fram ett enhetligt nationellt höjdsystem. Är det också för att kunna förenkla den här 
typen av jämförelser och uträkningar och kunna få en liknande statistik? 
 
Signild: Det är framförallt för att kunna se effekterna i detalj. När du får en nivå så kan du veta att det kommer 
svämma över här, men där vi trodde att det var en lågpunkt där är det kanske ingen lågpunkt. Så den är mer för 
att kunna se var vi kommer att få effekterna. En sak som man kan göra och som vi gjort för våra län. Det är att 
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identifiera lågpunkter och se var vatten kommer samlas. Det är ett resultat av bra kartmaterial. Men havsvattnet 
är inte så påverkat av detta med topografin. Men effekterna är det.  
 
Men det här med beräknat högsta flöde och dammsäkerhet, där har man ju dels en binär. Dammbrott får inte 
förekomma. Det är noll eller ett. Då är det tusentals människor som dör. Så där är det enkelt. Där hade man en 
kravbild, där skulle man verkligen ha det värsta. Så där har man en metodik som verkligen ger det värsta. Men 
om man skall göra det för havet vad är då det värsta? Här behöver man, och det här vet vi från dammsäkerheten 
också, en vettig dialog med dem som behöver resultatet. Vad är det för värstanivå vi skall ta? För man kan ju 
hitta på någonting, någon syntetisk storm som kanske inte kan ske. Man kan kanske rigga det, det vet vi inte för 
vi har inte gjort det. Då behövs det att de som skall använda det också för den här dialogen. Vad är det vi vill 
veta? Vill vi veta var det kan ske? Eller vill vi få en nivå där vi är garanterade att det inte kan ske? Alltså den 
sortens dialog och där ser man ju att man är oense om vad som är kritisk samhällsviktig funktion. 
 
Jag: Men det är väl sådana frågor eller svaren på sådana frågor som är svårt för er att ta fram säljva med? 
 
Signild: Det kan vi inte. 
 
Jag: För det är väl sådant som man måste göra i den här typen av gränsorganisationer med samverkan mellan 
olika aktörer. 
 
Signild: SMHI är ganska tydliga på att vårt uppdrag är inte att gå det steget. Vårt uppdrag är att förstå det som är 
utanför vår kompetens, att förstå hur det används. Men det finns ju en miljöutredning där man konstaterade att 
SMHI behöver en myndighet som är samordnande för klimatanpassning. Förslaget är att SMHI skall få den 
uppgiften och då kommer vi att behöva gå ett steg längre i vår organisation. 
 
Jag: Att bygga ut nationellt centrum för klimatanpassning?  
 
Signild: Vi vet inte hur det kommer se ut. Men det skulle kunna vara en möjlighet. Vi kommer i vilket fall att 
bygga runt det. Då ser vi också att man måste jobba ännu mer med hur långt vi kan gå. Jag har jobbat ganska 
mycket med det och resonerat kring ”kan vi göra såhär”? Så jag är ändå ganska bekväm med var mina gränser 
är. Och vad behöver dem förstå för att kunna sätta sina halvmetrar på osäkerhet.  
 
Jag: Men kommer en sådan organisation också kolla på juridiken? För jag vet att man efterfrågar det också. Att 
tillexempel PBL är för begränsad när det kommer till vilken rätt man har att gå in på privat mark för att bygga 
skyddsåtgärder. Det handlar ju om mer i anpassningsarbetet än att bara beräkna vattennivån.  
 
Signild: Ja, det vet inte jag. Jag tror att det kommer nog kanske bero på hur mycket de som får uppdragen vågar 
själva. Om mandaten och signalerna de får är tydliga.  Alltså det är både och. För det är inte lätt att säga något 
om 100 år fram, konsekvenser och risker. Boverket är en intressant organisation, när jag har hört dem prata om 
de här frågorna så har dom uttryckt att dom absolut inte har något mandat att verkligen jobba med klimatfrågan. 
Jag har hört dem ett fåtal gånger. Men de lyfter att lagrummen är så svaga. Men hade man haft annan kompetens 
i organisationen hade man kanske velat vara proaktiv i det. Myndigheter kan ju också driva frågor mot 
regeringen och mot sina departement. Så det handlar ju om att våga, till viss del, tycker jag.  
 
Jag: Känner du att det är en brist, för det finns ju ingen central myndighet egentligen som har ansvar för 
klimatfrågan på det sättet. Så boverket tillsammans med ett 30-tal andra myndigheter har ju sina sektoransvar. 
Men det kan ju bli ganska luddigt exakt vad man då får för ansvar. Tycker du att dehär eventuella myndigheten 
hos er skulle få ett sådant ansvar? Känner du att det finns behov av det? 
 
Signild: Det är en intressant fråga. Jag tror att det är viktigt att förstå att om man bygger upp för mycket kring 
klimatfrågan då är det risk att man plockar för mycket som hör hemma i nuet från organisationerna. En sak som 
tilltalar mig med om man lägger det på SMHI. Det är att då utgår man från klimatet och sedan så ser man 
effekterna av det. MSB har haft en hel del kontakt med enheten för naturolyckor och dom betraktar ju de här 
frågorna på helt olika sätt med helt andra kompetenser än vad vi har. Det är väldigkt berikande att ha en bra 
dialog. Så jag tror på att stärka tjärnkompetensområden på hemmamyndiheterna. Oavsett hur man centraliserar 
det.  
 
Jag: Så kanske ingen central ansvarsmyndighet då, utan snarare ett utökat och en förbättrad samverkan mellan. 
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Signild: Men tillexempel att man kan belysa, såhär kan det bli det får den här konsekvensen, och då kommer 
nästa myndighet och säger att om det får den här konsekvensen så finns det inget vi kan göra för lagrummet är 
dåligt. Då får man göra en beredning och ändra lagrummen. Men där sitter inte jag med mycket makt.  
 
Jag: Nu hoppar jag tillbaks lite och tar några inledande frågor. Vi började diskutera lite mitt i. Vilken 
utbildningsbakgrund har du och vilken tjänst har du inom din verksamhet? 
Signild: Jag är fysisk oceanograf, disputerad på Göteborgs Universitet. Jag är grppchef i gruppen för vattenmiljö 
inom SMHI:s affärsverksamhet. 
 
Jag: På vilket sätt arbetar du med havsnivåhöjningen? 
 
Signild: Jag har haft jättemånga utredningar om extremvattenstånd i dagens och framtidens klimat. På länsnivå, 
på  detaljplansnivå och vi har haft ett utvecklingsjobb på uppdrag av MSB.  För att utreda möjligheten att ta fram 
just högsta vattenstånd. Jag gör inte allt själv men sitter nog med de här frågorna nästan en halvtid per år. 
 
Jag: Vilka nivåer för 2100 arbetar ni efter i din verksamhet i dagsläget?  
 
Signild: Vi har AR5, och vi har efter diskussioner med bland annat Blekinge, som var först efter att AR5 kom. 
Om vi ger ett värde så ger vi det för den högsta perspektilen, alltså 98 cm. Samtidigt som vi redovisar det som är 
under. Det skiljer sig ju lite från det Ulf (Ulf Moberg, Stadsbyggnadskontoret Göteborg) gör och fått accept för. 
Han kör ju på medelvärdet fast på högsta scenariot. Du vet hur den ser ut? [Hon målar IPCC AR5 projektions 
figur]. Det är lite konstigt, de anger ett värde för medelklimatet 2081-2100. Då får du några värden i ett 
stapeldiagram. Sedan kan du läsa ut värdet 2100 och det är värdet 2100 som vi använt och då är det 74 och 98. 
Medelvärdet för den perioden tror jag är 62 eller något sådant. Så du kan verkligen läsa ut lite vad du vill. Vårt 
resonemang i att göra det här det är nästan lite drivet av länsstyrelserna. De vill kunna säga att så här högt kan 
det bli. Som något att utgå från vid lägsta bygghöjd i kommunerna. När länsstyrelserna frågar oss så vill de 
därför ofta ha en hög nivå.  
 
Jag: Är det där i då som konflikten mellan Länsstyrelsen och kommunen i Göteborg ligger? För jag har inte 
riktigt fått svar från någon av parterna var konflikten egentligen ligger. Jag har ju läst i dokumenten och sett att 
det delvis handlar om de låga garageinfarterna. Men sedan mer konkret om vad de bråkar om det har inte 
framkommit. Har du någon bättre förståelse för den konflikten? 
 
Signild: Från början så är det nog lite så att länsstyrelsens handläggare, några av dem har nog inte riktigt förstått 
fysiken bakom det här. Det är inte bara de globala havsnivåerna som har varit problemet. Det har också varit 
extermvädersanalysen. Om vi tänker oss Göta Älv [Signhild ritar inloppet vid Göteborg och visar några olika 
mätstationer och hur vattennivåer påverkas när inloppet smalnar av etc]. Torshamnen här ute har vi högsta 150 
vid stormen Gudrun. I länsalnalysen bakade vi ihop hela tidsserien och gjorde extremvädersanalys på den. Det 
som händer här är att du får en tratt effekt i älven. Så det är alltid högre en bit in än vad det är ute vid kusten. Det 
kan vara 30 cm högre en bit in. Där har det blivit en tvist. Vi angav vad den här effekten är, att det är 30 cm. 
Sedan har länsstyrelsen tagit värdet dem fick från statistiken, någon form av HHV 100 (Högsta högvatten 100 
års återkomsttid) + älveffekten och till och med + vågor. Vågorna som beräknades, och där tror jag att de fick 
någon uppgift i ett mail. Jag vet i sjutton. Men det är ju inte mycket vågor kvar här inne. Men det länsstyrelsen 
inte riktigt lyckades förstå och det är det vi håller på med. Det är att har inne, där har du 
vindsnedställningseffekten och här ute så har du vågorna. Men det blir liksom inte både och. Det är antingen 
eller. Men dom plussade allt. Så de fick högre extremvärden, sedan tror jag att de kanske höll lite väl hårt på att 
dom hade rätt på grund av att de hade beställt en övergripande analys av oss. Det är väldigt lärorikt för mig att 
se. Det visar skillnaden mellan hur olika beställare tolkar resultaten. Vi måste förstå hur saker skall tillämpas. En 
bättre diskussion hade nog kunnat lösa detta. 
 
Jag: Vi kommer in lite på en annan fråga här. Angående era beställares förkunskaper. Hur ser du på möjligheter 
för folk utan förkuskaper och spetskompetens att kunna ta till sig forskningsresultat? Känner du att det kan 
finnas en brist i förståelsen för vetenskaplig teori och metodik?  
 
Signild: Ja det är klart att det finns en brist. Men konsekvenserna av den bristen tycker jag har minskat tack vare 
att de senaste IPCC rapporterna dels har nästan samma nivå samtidigt som de blivit mycket säkrare. Det 
arbetssättet med att försöka samla allting det gör att just för den här projektionshistorian och att allt påverkas av 
vårt eget beteende det tror jag blir allt enklare att förstå. Lite beroende på hur det behandlas och vem som 
förmedlar det. Jag tror att skillnaden är väldigt stor mellan dem som förstår vatten och de som inte gör det. 
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Har jag berättat om när jag blev intervjuad av expressen? Han ringde en fredagseftermiddag och det var sådant 
här väder [Grått, regnigt och ganska kraftig vind]. Han frågade om den klass 1 varning som vi gått ut med. Jag sa 
att det inte var så noga. Men man förstod att han ville ha en löpsedel och jag resonerade med honom och sa att de 
som lever vid kusten de går kanske inte ut och rastar hundarna nu och man kanske ser efter båten lite extra. Men 
han frågade efter hur högt upp på land vattnet kunde nå och jag försökte förklara att det berodde på hur flack 
kusten är. Det vet inte jag för hela denna kuststräckan men att det finns en tumregel med en meter på hundra 
meter. Jaja men hur långt in kan det nå frågade han, kan det nå ändra in till Jönköping? Då har jag pratat i tio 
minuter med någon som tror att om havet stiger lite så kan det komma in till Jönköping. Då inser jag bara att jag 
skiter i vad han skriver. Det blev en löpsedel men det blev inte så tokigt trots allt. Men det var lite lustigt.  
 
Det jag menar är att bland tjänstemän kan det vara att man är van vid att jobba med höga flöden och tänker inte 
på att det är skillnad mellan höga flöden och höga vattenstånd. Höga flöden kan vara samma i en vecka eller tre 
fyra dagar. Det bara matar på. Men höga vattenstånd det är bara 3-6 timmar. Så det är jättestor skillnad, och 
sedan det perspektivet jag nämnde med MSB. Jag satt hos dem och förklarade lite av min studie och då sa en av 
dem.”Ja men det du säger är att detta är ett kortvarigt fenomen, som sker under en riktigt riktigt extrem storm 
och just då, då kommer antagligen träd ha ramlat och elen vara avstängd så vattenståndet kommer inte vara ett 
problem vi tar tag i ens just där och då”. Det är viktigt för att förstå var vi behöver åtgärder och se hur samverkar 
dessa olika sakerna. Det tycker jag att utmaningen är nästan att den som är experten måste förstå vad som är 
svårt så att man kan förklara det enkelt.  
 
Jag: Hur känner du att man gör det på bästa sätt? 
 
Signhild: Nä men man tar till lite bilder som är enkla att förstå för folk. Att Östersjön det funkar som en 
badbalja tillexempel. Varför det blir högst i södra eller norra delen. Och effekter på land… En missuppfattning 
också som man inser det är att om man räknar ut att vid den här stormen så har vi en våghöjd här så kan man inte 
ta det som en vattennivå när det kommer upp på land. För när vattnet [Signhild målar en bild] säg att vi har en 
kajkant, du får stigande vattennivå och här har vi ett hus. Så kommer det in vatten såhär högt och så har du en 
våg här ute som når hit ute på vattnet. Men den når inte lika högt på huset, för när den kommer in på land så har 
den inget vattendjup och då dör den ut. Sådana smågrejor det tänker man inte ens på. Det är självklarheter som 
man glömmer och så ger man en siffra där. Men det som snarare är viktigt är att om du skall ha en fysisk barriär 
där [på själva kajkanten] så vill du att den skall vara högre en den nivån [vattennivå + våghöjd], då är det viktigt. 
Om den är lägre så kommer vågen skvalpa över, och det kan man räkna ut. Små nördfrågor. 
 
Jag: Men ack så viktigt. 
 
Signild: Ja men faktiskt, det är lätt att gå vilse i att missförstå varandra. 
 
Jag: Vi har varit inne lite på det. Men vilka metoder är det ni använder det är mest datamodeller? Samma som 
IPCC.  
 
Signild: På havsnivåhöjningen så tar vi globala värden. Innan AR5 kom så hade vi gjort en egen 
sammanställning av vad andra länder gjorde. Så vi har lagt oss på en meter väldigt länge. Jag tror vi, när jag, 
innan jag började med det här. Då körde man på TAR. Då var det såhär [Signild skriver de olika värdena man 
gick efter] 59 + 20 cm vi la på ett regionalt bidrag. Sedan tyckte vi inte det höll, så ett tag så körde vi efter 
Holland. Då tror jag det var 1,20. Sedan gjorde vi en egen och det var 2010 kanske då har vi sagt +1m. Så ser det 
ut som vi har gjort. Men det känns som att man har landat rätt väl nu. 
 
Jag: Hur ser du på att alla nästan jobbar efter 2100? För det är det som IPCC jobbar mot. Hur ser du på 
prognoser för längre fram? 
 
Signild: De är jätte osäkra och det har gjorts ganska lite. Västlänken är räknad på 2 meter fram till 2150. Det har 
en kollega till mig resonerat fram tillsammans med andra i det projektet. Och lite beroende på denhär [signhild 
pekar på IPCC projektionen som hon litat tidigare] kurvan stiger ju mycket snabbare mot slutet av seklet så om 
man får den höjningstakten så är ju det en följd på det. Men om man får en lite mer långsammare höjning så 
planar det ju ut och då går det inte så fort. Men det viktigt är ju då att om man säger att ni har räknat högt på 
2100, då kan man ju alltid kontra med att det slutar inte stiga så är det inte en meter högre 2100 så är det kanske 
det 2130.  
 
Jag: Känner du annars att det finns en brist i de här frågorna. Att man ganska ofta slutar vid 2100 och känner att 
man har gjort sitt jobb. När blir det dags att börja blicka lägnre? 
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Signild: Det tar ju sådan enorm datorkraft att få fram resultaten för 2100 och jag tror nog att det kanske är nästa 
steg när man känner att nu är vi riktigt trygga på att det finns inget mer att förbättra. Då kommer man nog lägga 
in de här körningarna som går framåt mot 2150. Men jag tror nog att man bedömer att osäkerheten är tillräckligt 
stor där. Men några har ju tittat på 2200 och sagt 2-4 meter. Så det är på gång som sagt, men det handlar nog lite 
om vetenskapens behov av att vara säker.  
 
 Jag: Vi har varit inne på det lite. Men hur ser du på ansvaret för att ta fram kunskap? Information om 
havsnivåer? Känner du att det ligger mycket hos er och att det är där det borde ligga? 
 
Signild: Ansvaret… Ansvaret för att ha full kunskap om liksom hur extremvärdena fördelar sig längs den 
svenska kusten och kunna tolka det är hur stiger havet. Det tycker jag verkligen att det ligger hos SMHI. Och vi 
är några personer som har tagit det ansvaret. Och till viss del fått hjälp av bra uppdrag också. Sten Bergström är 
en väldigt viktig person där. Som går i pension i nästa vecka. Han har fatiskt drivit situationen, för vår 
organisation har inte varit anpassad till att ta det ansvaret. Vi märkte det först på just den sortens uppdrag som 
jag sitter på för vi fick länsstyrelserna som vände sig till oss och sa hur ska vi tänka. Så vi har nästan fått en 
större efterfrågan på oss på uppdragssidan än vad forskningsavdelningen fick. Det tycker jag att vi har tagit. 
SMHI är också en väldigt deligerad organisation så cheferna tycker inte, nu är jag i och för sig chef själv, men de 
tycker inte att de ska bestämma så mycket. Men ibland har vi efterfrågat lite att vi måste ha en linje.  
 
Jag: Bestämma vad man ska utgå från eller vilka värden? 
 
Signild: Eller inte bestämma men bestämma att vi ska axla det här ansvaret. Det har ju varit väldigt bekvämt då 
att ha en person som Sten då. Men nu känns det allt mer som att frågan är jätteaktuell, jag vet inte om du såg Åsa 
Romsons pressmeddelande som kom när hon var i Göteborg för två veckorsedan, där var det ju utpekat att ha ett 
helhetsgrepp om vattenståndet. 
 
Jag: Jag har hört lite oro över att Sten skall gå i pension och om det finns någon som tar över efter honom. Från 
folk utanför SMHI. Är det du som tar över eller är det ett delat ansvar inom organisationen nu? 
 
Signild: Antagligen så kommer det bli så att alla frågor kommer slussas. Han har ju haft andra frågor också 
dammsäkerhet och så. Vi är några stycken som behärskar olika delar av det som han har jobbat med så 
havsvattenståndet kommer nog mer och mer att falla på mig. Och om vi får några stora regeringsuppdrag så är 
det sannolikt att jag tillsammans med några på forskningsavdelningen förmodligen kommer driva det. Sedan på 
andra delar med dammsäkerhet och så så finns det ett par stycken andra duktiga killar som redan är där och tar 
det. Men än så länge har vi ju egentligen inte fått det där utpekade ansvaret. Och klimatanpassning, 
kunskapscentrum för klimatanpassning, har ju inte heller fått det ansvaret. Att vara. Steget från lite reaktiv, alltså 
att man ser att mitt ansvar är att ta frågan när den kommer, eller att driva den. Det är ju skillnad. Men sedan har 
ju också, det här att vara missionär för frågan, det har ju med Stens egen personlighet att göra. Det kanske inte 
alla har samma.  
 
Jag: Men där har jag också fått lite uppfattningen utifrån. Att Sten på sätt och vis blev igångruskad att ta det där 
ansvaret också. Att Göteborg i början av 2000-talet skickade rapporter till SMHI och påpekade att ni behövde 
lägga mer resurser på det här. Hur känner du att erat arbete har utvecklats under 2000-talet? Känner du att ni var 
lite tröga i starten eller var det så att ni inte hade uppdraget? 
 
Signild: Jag tycker att man med all rätt kan betrakta det så. Jag tror att samhället önskar sig mer av SMHI än vad 
SMHI har gjort. Och det är ju en intern diskussion vi har ju instruktioner och ett regleringsbrev. Och till skillnad 
från beslutsmyndigheter. Vi är ju ingen beslutsmyndighet. Vi är en expertmyndighet, så vi skall inte vara 
föreskrivande. Så att du har ju det här föreskrivande, rådgivande, och sådär alla nivåerna. Jag hör väl till dom 
som tycker att vi kan gå ett halvt steg till mot att vara lite mer offensiva. Men du vet man får ju frågor på 
radiointervjuer om man skulle vilja bo i detaljplanområden som planeras utanför Kungsbacka och SMHI skall 
aldrig vara politisk. Och ibland så säger man faktiskt saker och det har Sten också gjort. Att nu pratar jag för mig 
själv och inte för myndigheten, och det kan man göra om man har väldig trygghet i frågan. Men vi uppskattar att 
folk ligger på och det gör det också lättare att visa för SMHI:s ledning att det här behövs. SMHI:s ledning just nu 
vet om att det här behövs och vi har fått en ny generaldirektör som är väldigt positiv till klimatfrågan så det blir 
spännande. 
 
Jag: Känner du att nationellt kunskapscentrum är en bra början? Det blir ju också en symbol för hela 
verksamheten. 
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Signild: Jag tycker att det är ett bra steg på vägen. Men där är det också viktigt att man har, man får ju ha en 
kritisk massa. Den finansiering som har varit nu som jag kan förstå det. Den har ju handlat mycket om att samla 
information och förmedla information. Kanske inte att ta fram eget. Den rapport som Sten skrev som motiverade 
en meter. Den hade han lite utvecklingspengar som min avdelning faktiskt satsade, vet inte hur många timmar 
det var, men kanske 300 timmar. Men sedan har ju Sten gjort en hel del av det här ickefinansierat, bara sagt att 
det här är så viktigt, och också haft den friheten att få göra det. Men sedan has sätt att vara ute och prata och 
också vilja det, det är ju också krävande.  
 
Jag: Men där har det funnits lite frågor också kring att ni sitter på dubbla stolar. Att ni både är en myndighet 
som skall bistå myndighetssverige. Men samtidigt är ni en konsultverksamhet. Ibland skall ni ta betalt för saker 
och ibland skall ni vara en myndighet och bistå. Känner du att det finns en konflikt där i era dubbla roller? 
 
Signild: Jag är ju en av dem som tycker det är enkelt. Det som inte är enkelt är om anslagssidan tolkar sitt 
uppdrag så att de gör mindre än de borde. Förstår du hur jag tänker? Det som SMHI gör för hela Sverige, anslag. 
Vi får ju ett regleringsbrev och ibland så får vi specifika uppdrag tillexempel dricksvattenutredningen. Då är det 
öronmärkta pengar. Sedan så har man tillkommande saker från andra myndigheter och då skall vi jobba till 
självkostnadspris. Det har blivit allt mer renodlat att gäller det naturolyckor så ligger pengarna hos MSB men de 
beställer av oss eller är det HavsVattenmyndigheten. Sedan är vi expertmyndighet. Sedan om det är en annan 
kund än en myndighet. Då är det ofta också mer specifikt, en kommun som vill ha något finlir till ett 
planområde. Det som ju är viktigt för oss är att vi inte säger olika saker. Problemet blir om det är något som 
SMHI borde ha gjort i anslagsdelen men man har inte gjort det och sedan blir enda sättet för en kommun eller 
myndighet att få gjort det att gå direkt på oss, det är då det blir ett bekymmer. 
 
Jag: Det är kanske där i som kritiken ligger? Att några som var tidigt ute i början av 2000-talet kände att det inte 
fanns det där underlaget. 
 
Signild: Ja. 
 
Jag: Det kanske inte ens fanns i anslag ännu men det borde kanske ha legat där. 
 
Signild: Det kan man också diskutera. Det Göteborg tycker generellt är att denna frågan på samma sätt som 
Göta Älv problematiken, är ett nationellt ansvar för att det är så stort. Men om man tänker havshöjningsfrågan så 
är den inte lika intressant för hela Sverige. Norrbotten kommer inte att ha problem med det över huvud taget. Så 
vad som är en nationell angelägenhet, man kan ju tycka att södra Svergie eroderas bort är en nationell 
angelägenhet ändå, fast att det är lokalt. Sedan är det klart att det vi kommer få göra här [anslagsdelen] har varit 
ganska generellt. Detaljsvar kommer ändå aldrig att besvaras där. Om vi går tillbaks till den här grejen så tycker 
jag att det länsstyrelserna kanske behöver förstå är att om dom tar fram ett övergripande underlag som stöd. Men 
någon kommun kanske gör mycket mycket mer för att få detaljerna. Då måste ju det detaljerade underlaget stå 
högre än länsstyrelsens. Där vet jag att den som var beställare vid stockholms länsanalys det var Christina Frost 
och hon kom från FOI och hade jättemycket riskkunskap och hade jobbat med risk och sårbarhetsutredningen. 
Så när de beställde det så var det väldigt uttalat att de ville sätta en hög nivå. Om kommunerna kunde motivera 
att den här effekten var inte viktig hos dem eller att det blir något annat, alltså att man bara skulle lägga 
utredningar om man skulle ha en lägre nivå. Men sådana uttalade syften kan ju också försvinna. Så att 
Stockholms län och Sörmland de har olika nivåer, för vi har haft olika metodik för Stockholm och för 
Sörmanland på grund av olika uppdrag, och då säger de att ni har olika nivåer för landsort här, och då säger man 
att ja det är på grund av att ert län har bättre underlag. Stockhol ville ha andra hänsyn tagna. Och det är precis det 
här du jobbar med eller hur. Vad är det vi vill ha? Samsyn på detta.   
 
Jag: Det var nog allt. Har du något annat att tillägga? 
 
Signild: Ja det är väl säkert massor. Haha. Men vi kan ju höras framöver.	  
	  


