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Sammanfattning 
 
Klimatförändringar är ett aktuellt ämne i olika media och det var intressant att 
undersöka om det var lika aktuellt även på kommunnivå och bland företag. 
Katrineholms kommun valdes för att genomföra en fallstudie. 
 
Syftet med examensarbetet var att identifiera hur Katrineholms kommun informerade 
olika aktörer om miljörisker i samband med klimatförändringar, att ta reda på om det 
fanns intresse och efterfrågan på sådan information och samtidigt identifiera förslag till 
förbättring av riskkommunikationen. Ett annat syfte var att ta reda på hur arbete med 
klimatanpassning genomförs i Sverige och i nordiska länder samt vad som behövs för 
att underlätta klimatanpassningsarbete. 
 
Metoden som användes här var undersökning med hjälp av en Survey Mesh webbenkät, 
personliga intervjuer och en litteraturstudie.  
 
Resultatet av studien, som inkluderade 24 företag/kommunverksamheter i Katrineholms 
kommun, visade att nästan alla dem hade (enligt deras egen uppskattning) ganska goda 
allmänna kunskaper om risker med klimatförändringar.  

Intresse till klimatriskinformation fanns bland de 24 undersökta företagen, men 
efterfrågan var inte så stor, troligen för att Katrineholms kommun är en kommun som 
inte är drabbad av konsekvenser av klimatförändringar som t ex översvämningar i 
samma utsträckning som många andra kommuner. Det kunde även bero på att det fanns 
goda kunskaper internt inom företagen. Företagen i Katrineholms kommun idag, de som 
vände sig till kommunen, var nöjda med kommunens klimatriskinformation. De flesta 
tyckte att kommunens hemsida var välunderbyggd och fungerade mycket bra.  

Slutsatsen från litteraturstudie var att anpassning till klimatförändringen innebär 
krisberedskapsarbete, kräver ett långsiktigt perspektiv och utmanar traditionella 
värderingar och prioriteringar i lokal planering. Det visade sig att fokus måste hållas på 
det gemensamma problemet, samarbete genom öppen kommunikation, ohämmad 
tänkande och konstruktiv konfliktlösning. Studien visade också att i vissa fall 
avsaknaden av konsekvent politik och integration, brist på statligt stöd och styrning på 
regional och lokal nivå bromsade kommunernas klimatanpassningsarbete. 
Litteraturstudien visade att det behövs fler studier för att ta reda på vad som 
kommunerna behöver göra och vilka behov av stöd kommunerna har. Samt visade 
litteraturstudien behov att studera vidare hur olika bakgrundsfaktorer som t ex kön, 
ålder, anställning, kommunernas storlek påverkar individens uppfattning om risker med 
klimatförändringar. 

Det identifierades några förslag till förbättringar av klimatriskinformationen som t ex att 
försöka informera företagen genom tidningar, involvera invånare/företagen i olika 
aktiviteter i samband med t ex klimatriskinformationskampanjer, använda bibliotek för 
informationskampanjer, skicka personinriktad information till företagen, informera om 
vilka tjänster kommunen har att erbjuda eftersom att fortfarande ganska många som inte 
vet att det t ex finns energi- och klimatrådgivning, fortsätta att bygga upp hemsidan, 
använda appar till smartphones osv. 
 
Nyckelord: kommun, företag, klimatriskinformation, klimatanpassning.  
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Abstract 
 
Climate change is a hot topic in the media and it was interesting to investigate whether 
it was just as valid even at the municipal level and among companies. Katrineholm's 
municipality was chosen to carry out a case study.  
 
The aim of the thesis was to identify how Katrineholm's municipality informed 
stakeholders on environmental hazards associated with climate change, to find out if 
there was interest and demand for such information, while identifying suggestions for 
improving risk communication. Another aim was to find out how climate adaptation 
work is carried out in Sweden and the Nordic countries, and what is needed to facilitate 
climate change adaptation work.  
 
The method used here was the investigation with the help of a Survey Mesh online 
questionnaire, personal interviews and a literature review.  
 
The results of the study, which involved 24 companies / community activities in 
Katrineholm's municipality showed that almost all of them had (according to their own 
estimation) fairly good general knowledge of the risks of climate change.  
Interest in climate risk information was among the 24 companies surveyed, but the 
demand was not so great, probably because Katrineholm's Municipality is a 
municipality that is not affected by the consequences of climate change such as flooding 
to the same extent as many other municipalities. It could also be that there was good 
knowledge internally within companies.  
 
The companies in Katrineholms municipality today, the ones that turned to the 
municipality, were satisfied with the municipal climate risk information. Most felt that 
the municipality's website was well-founded and worked very well.  
The conclusion of the literature study was that adaption to climate change involves 
emergency management, requires a long-term perspective and challenges traditional 
values and priorities in local planning. It turned out that the focus must be kept on the 
common problem, cooperation through open communication, unfettered thinking and 
constructive conflict resolution. The study also showed that in some cases the lack of 
policy coherence and integration, lack of state support and control at the regional and 
local levels slowed down municipal climate adaptation work. The literature review 
revealed the need for more studies to find out what local authorities need to do and what 
needs of support municipalities have. And showed the literature needs to study further 
how different background factors such as gender, age, employment, municipal size 
affect the individual's perception of the risks of climate change.  
 
Some suggestions for improvement of climate risk information were identified, such as 
trying to inform companies through newspapers, involve residents/companies in various 
activities in connection with e.g. climate risk information campaigns, use the library for 
information campaigns, send person-oriented information to companies, provide 
information on what services the municipality has to offer because there are still quite a 
few who do not know that e.g. there is energy and climate advice, continue to build the 
website, use apps for smartphones and so on.  
 
Keywords: municipality, company, climate risk information, climate adaptation. 
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1 Inledning 
 
Klimatförändringar är ett faktum idag och de påverkar våra liv dagligen i form av längre 
växtsäsong, ökad spridning av skadeinsekter, ökad risk för översvämningar, torka, 
isläggning, ras och skred (SMHI, Kunskapssammanställning, 2013).  
 
Eftersom att klimatriskinformation ofta står i fokus i olika medier var det intressant att 
ta reda på hur frågan om klimatriskinformationen hanteras på kommunal nivå. Samt 
enligt nationella miljökvalitetsmål och miljöbalken måste alla kommuner i Sverige 
jobba med klimatfrågor (Miljöbalken, 1998; Miljökvalitetsmål, 1999).  
 
Det är svårt för kommuner veta hur man ska göra för att nå ut med 
klimatriskinformationen eftersom att det saknas kunskap om hur mottagarna av 
informationen egentligen upplever den och vilken typ av information de är intresserade 
av och på vilket sätt. Därför har Katrineholms kommun valts som fallstudie. 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet var att ge övergripande bild av hur Katrineholms kommun 
kommunicerar ut risker med klimatförändringar till företag/kommunverksamheter samt 
undersöka arbete med klimatriskfrågor i Sverige och andra nordiska länder. 
 
1.2 Frågeställningar 
 
Detta examensarbete avser att besvara följande frågeställningar: 
1. Hur jobbar Katrineholms kommun med förmedling av miljöriskinformation som rör 
klimatförändringar? 
2. Finns det efterfråga på miljöriskinformation om klimatförändringar bland olika 
aktörer/företag i Katrineholms kommun? 
3. Vilka möjligheter finns för att förbättra miljöriskkommunikationen? 
4. Hur ser arbete kring risker med klimatförändringar ut i Sverige och andra nordiska 
länder?                                    
 
2 Bakgrund 
 
I det här avsnittet presenteras allmän information om vad klimatförändringar är och 
vilka orsaker kan ligga bakom dem, samt de teoretiska grunderna för denna studie. 
 
2.1 Vad är klimatförändringar? 
 
Variation av jordens klimat som sker över tiden kallas klimatförändringar. 
Klimatförändringar kan ske på lokal eller global nivå och dess fluktuationer 
(förändringar) kan sträcka sig över olika tidsperioder. Hit kan vi räkna t ex global 
uppvärmning och istiderna (Nationalencyklopedi, 2014). 
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2.2 Naturliga och antropogena orsaker till klimatförändringar 
 
Klimatförändringar kan ha möjliga naturliga orsaker som t ex förändringar i 
solaktivitet, vulkanisk aktivitet, förändringar i den termohalina cirkulationen, 
kontinentaldrift, variationer i jordens omloppsbana mm och kan ha antropogena 
orsaker som t ex ökad landexploatering, ökade halter av växthusgaser och olika 
aerosoler i luften. 
Naturliga variationer i solaktivitet gör att jorden får olika mängd av energi, vilket 
påverkar molnbildningen i atmosfären. Det i sin tur leder till att jordytan och luften över 
den kan bli kallare eller varmare, dvs. leder till temperaturförändringar. 

Avkylning av jordytan kan ske t ex genom stora vulkanutbrott. Aska och gaser som 
kommer upp i atmosfären avskärmar solstrålar från jordytan. Dessa vulkaniska moln 
kan hålla sig i luften under flera år och på det sättet påverka jordens klimat 
(Naturvårdsverket, 2013). 

Variationer i jordens omloppsbana leder till att olika mängd av solljus når jordens yta 
vid olika tillfällen och på det sättet också bidrar till uppvärmning eller avkylning av 
jorden. Det fenomenet kallas Milankovic´- cykler (Milanković, 1920). 
Landmassor kan påverka klimatet genom att land reflekterar mer solljus och utifrån 
teorier om kontinentaldrift och plattektonik kan man göra slutsatser att landmassornas 
position ändras långsamt vilket i sin tur kan påverka havsströmmar och hur mycket ljus 
som reflekteras utåt i atmosfären, dvs. ha avkylande eller uppvärmande effekt. Perma-
frost som finns till största del i Sibirien håller också på att tina upp vilket leder till ännu 
snabbare utsläpp av växthusgaser i atmosfären (IPCC, 2013). 
Enligt senaste forskningen finns det även mänskliga s.k. antropogena faktorer som 
bidrar till klimatförändringar (IPCC, 2013). Bland sådana faktorer räknas utsläpp av 
växthusgaser i atmosfären och landskapsförändringar som orsakas av mänskliga 
aktiviteter som t ex skogsavverkning och landexploatering. Ett av skräckexemplen kan 
vara Aralsjön i Kazakstan där överexploateringen av sjöns vatten vilket i sin tur ledde 
till att den nästan torkat ut vilket ledde till enorm påverkan på närliggande miljö och på 
människor som bor där (Miljöforskning, 2007). 

En av de växthusgaser som har störst påverkan på klimatet är koldioxid och därför är 
den omdiskuterad i hela världen. I många länder försöker man få ner utsläppen av 
koldioxid till så låga nivåer som möjligt. Det finns stort internationellt samarbete kring 
dessa frågor. 195 stater och ett antal organisationer samarbetar och det kallas FN:s 
klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2013). I Sverige 
jobbar Den nordiska arbetsgruppen för globala klimatförhandlingar (NOAK). Dess 
uppgift är att enas om ett klimatavtal där olika länder skulle kunna komma överens om 
hur stora utsläpp av koldioxid de kan ha (NOAK, 2013). 
 
2.3  Klimatförändringar i Sverige 
 
Enligt SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, har Sveriges klimat 
blivit blötare och något varmare (SMHI, Kunskapsbanken, 2013). SMHI studerade 
temperatur- och nederbördsförändringar med hjälp av medelvärde från insamlat data för 
att kunna göra jämföranden. Efter sammanställningen av data för perioden 1991-2011 
kom man fram till att det har blivit varmare under alla de fyra årstiderna, med den 
största temperaturökningen under vintern i norra Sverige och den minsta ökningen 
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under hösten. Nederbörden har ökat för hela året, med störst ökning under sommaren. 
Under hösten har det varit både en svag ökning och en svag minskning, beroende på 
vilken del av landet som studeras (SMHI, Kunskapsbanken, 2013). 
 
Norra delen av Sverige är mest utsatt för ökad extremnederbörd och södra delen av 
landet däremot kan lida av otillräcklig nederbörd och torka. Havsnivåerna stiger och 
risken för översvämningar ökar i låglänta och kustnära områden. Samhället är mycket 
sårbart för t ex översvämningar för att det kan drabba viktiga infrastrukturer som broar, 
järnvägar, vägar, bostäder, industrier och energi- och dricksvattenförsörjning (Statens 
offentliga utredningar, 2007; Rummukainen, 2012). 
 
Utöver översvämningar kan det komma stora mängder av snö som kan leda till att t ex 
elförsörjning, kommunikation och transporter inte fungerar. Takras har också blivit allt 
vanligare (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap - [MSB], 2010, a).  

MSB (2010, b) hade sammanfattat eventuella konsekvenser av klimatförändringar som 
följande: 

o Höga flöden, översvämningar och skyfall  

o Erosion (längs kuster, vattendrag och sjöstränder)  

o Ras och skred  

o Ravinutveckling  

o Slamströmmar och moränskred  

o Skogsbränder  

o Extremtemperaturer (värmeböljor)  

o Stormfällning av skog (till följd av förändrat skogstillstånd, minskad 
tjälförekomst och en eventuell ökning av kraftiga vindar)  

o Ökad smittspridning (förändrade spridningsmönster och nya sjukdomar)  

o Risker i dricksvattenförsörjning (försämrad kvalitet på råvattnet i 
dricksvattentäkter, ökad tillväxt av mikroorganismer)  

o Invasion av främmande arter som kan få konsekvenser för ekosystemen   

MSB (2010, b) har efter sin utvärdering av samhällets krisberedskap kommit fram till 
att: 
• Av totalt 236 inventerade samhällsviktiga objekt inom det översvämningshotade 
området bedöms konsekvenserna i 180 av fallen kunna bli allvarliga, mycket allvarliga 
eller till och med katastrofala för objekten. 22 av dessa objekt tillhandahåller service 
som når ut till mycket stora delar av befolkningen inom de kommuner som de befinner 
sig i. Det handlar bland annat om leverans av el, dricksvatten, avloppsrening eller 
fjärrvärme. 
• Konsekvenserna av en stigande vattennivå blir störst inom sektorerna elförsörjning 
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och kommunalteknisk försörjning. 
• Stiger Mälarens vattennivå med 1,9 meter beräknas det leda till ökade kostnader för 
samhällsviktiga objekt med 600 miljoner kronor. Omkring 230 000 personer förlorar 
viktig samhällsservice. Stiger vattennivån med 3,1 meter beräknas de direkta 
kostnaderna till 1 100 miljoner kronor och antalet drabbade personer ökar till drygt 600 
000.  

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) hade gjort en kartläggning 
av potentiella riskområden i Sverige där risker för översvämningar kan förekomma. 
Detta gjordes under 2002 på uppdrag av Räddningsverket och där kartlades bland annat 
Nyköpingsån som flyter i närheten av Katrineholm (MSB (c), 2002). Kartläggningen 
visade att t ex Djulö, ett område som ligger strax utanför Katrineholms tätort, kan 
drabbas av översvämningar vid extremt höga flöden. Herrgården och s.k. Sjöstuga som 
finns i Djulö är exempel på de två historiskt värdefulla byggnaderna som ligger i 
översvämningsriskzonen (Katrineholms kommun, 2010). 

När det gäller risker för t ex skred genomfördes en översiktlig skredkartering i ett flertal 
av Södermanlands kommuner där områden som skulle kunna vara potentiellt farliga 
kartlades. Det kartlades totalt sex potentiella skredriskområden i Katrineholms 
kommun. Djulöområdet bland annat pekades ut som område med otillfredställande 
markstabilitet, där ingick hela strandremsan från Djulöbadet till Gatstuberg. Detta 
undersökningar gjordes av Sveriges Geologiska och baserades dels på geotekniska och 
topologiska förutsättningar samt på överslagsberäkningar med tidigare utförda 
undersökningar som underlag (Katrineholms kommun, 2010).  

 
2.4  Teoretisk bakgrund kring riskkommunikation 
Denna studie är en undersökning av hur Katrineholms kommun informerar 
företag/kommunverksamheter om risker med klimatförändringar och om det finns något 
intresse i den typen av informationen. I följande avsnitt tas upp grundläggande teori 
kring s.k. riskkommunikation, riskperception, riskperceptionens attityder och vilka 
förutsättningar behövs för att riskkommunikationen ska vara framgångsrik. 
 
2.4.1 Vad är riskkommunikation? 
Enligt Peters et al. (1997) är riskkommunikation ”varje avsiktligt utbyte av information 
om hälso- eller miljörisker mellan intresserade parter”. Figuren nedan är en förenklad 
beskrivning på hur informationen flödar mellan de olika parterna. 
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Figur 1. Riskinformationens flöde mellan experter, intressenter och beslutsfattare. 
(Öberg, 2009). 
 
Riskkommunikation kan betraktas från olika perspektiv: det tekniskt-ekonomiska 
perspektivet där risker beräknas och den som har riskinformation informerar de som 
inte har den. Det är speciellt viktigt för att rätt beslut angående eventuell 
miljöriskhantering ska fattas. Det psykologiska perspektivet innebär att en informatör 
måste beakta mottagarens upplevelse. Det sociologiska perspektivet innebär demokrati, 
insyn och dialog. Vid kommunikation av risker måste hänsyn tas till att människor är 
olika individer, att de kan reagera olika (Lundgren, 2007). 

Enligt National Research Council (1989) riskkommunikation är en ömsesidig process 
som innebär utbyte av information och åsikter mellan enskilda, grupper och 
myndigheter/- institutioner (National Research Council, 1989). Eftersom att 
riskkommunikation är ett informationsutbyte/åsiktsutbyte då det är viktigt att tänka på 
hur informationen kan bli mottagen och hur människors attityder kan påverkas.  

2.4.2 Riskkommunikationens förutsättningar 
Forskningen har kommit fram till att för att riskkommunikation ska fungera på ett bra 
sätt måste det finnas förutsättningar som t ex tillit och trovärdighet, samt att 
riskkommunikationen måste vara genomtänkt och väl förbered. 
 
Hedman (1999) beskriver riskkommunikationens förutsättningar från kommunikatörens 
och informationsmottagarens perspektiv. Han delar upp kommunikatörer i fyra grupper 
beroende på vilken strategi de använder för att framföra riskinformationen, t ex lejonets 
strategi, musslans strategi, delfinens strategi och svampens strategi. Hedman skriver 
också om hur människan fungerar som informationsmottagare av riskmeddelanden, hur 
attityder, uppväxt och kulturbetingad beteende påverkar riskkommunikationen, vilka 
hinder som är relaterade till sändaren eller mottagaren av riskinformationen, samt 
presenterar en modell för kommunikation av risker. Där beskriver han hur 
riskkommunikationen kan gå till. T ex: man börjar med problemidentifiering, tillsätter 
projektgrupp, gör situationsbeskrivningar med målanalys, målgruppsanalys, 
medieanalys, resursanalys (Hedman, 1999). 
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Hedquist (2002) menar att trovärdighet är en av förutsättningarna för en effektiv 
riskkommunikation. Han tar upp frågan om vad trovärdighet är och relationen mellan 
trovärdighet, tillit och förtroende. Hedquist beskriver trovärdighetens komponenter, bl a 
extroversion, självkontroll, kunskap och konsekvens, betydelsen av social kompetens 
osv. I det praktiska arbetet med riskkommunikationen kan man ha stor nytta av 
Hedquists slutsatser och rekommendationer.  
 
Hedquist skriver att ”trovärdigheten hos en talare ligger i betraktarens öga, dvs. det är 
lyssnare som avgör om en talare framstår som trovärdig” och han menar att ”förtroende 
är ett nyckelbegrepp i all kommunikation” (Hedquist, 2002). 
 
En annan indelning i fyra huvuddimensioner som behövs för en lyckad 
riskkommunikation tog fram Kasperson et al. (1992). De fyra dimensionerna är: 

o Engagemang (commitment)  
o Kompetens (competence)  
o Omsorger (caring)  
o Förutsägbarhet (predictability) 

Kasperson et al. (1992) betonade att ingen av dimensionerna i sig själv är tillräcklig; för 
att tillit ska föreligga måste alla fyra föreligga.  

En av de få empiriska prövningarna av faktorer bakom tillit och trovärdighet har 
rapporterats av Peters et al. (1997). De prövade bl. a. hypotesen att upplevd tillit och 
trovärdighet beror på tre faktorer:  

o Upplevd kunskap och expertis 
o Upplevd öppenhet och ärlighet 
o Upplevd omtanke och omsorg. 

Resultaten som Peters et al. (1997) fick skulle kunna tyda på att om man lyckas 
vederlägga en negativ stereotyp då hittar man en nyckel till upplevelse av tillit och 
trovärdighet. Man borde alltså identifiera sin svagaste punkt, vad andra (allmänhet eller 
andra viktiga grupper) tycker och hur man skulle kunna förbättras. Sedan ska man verka 
för att förbättra sitt anseende just på den punkten. Detta ska då naturligtvis göras med de 
bästa och ärligaste avsikter; man ska inte bara försöka verka vara engagerad, verka hysa 
omtanke och omsorg eller verka som att man hade kunskap. Sådana strategier skulle 
obarmhärtigt avslöjas och sedan skulle man befinna sig i en ännu sämre sits när det 
gäller tillit och trovärdighet. Man ska verkligen försöka att uppriktigt förbättra sig på 
dessa punkter som kan inverka negativt på vilken tillit och trovärdighet man upplevs ha. 

I rapporten 5664 från Hållbar Sanering (Naturvårdsverket, 2007) diskuteras att 
kommunikationen måste vara genomtänkt och att riskkommunikationen kan ha olika 
perspektiv: tekniskt-ekonomiskt perspektiv, psykologiskt perspektiv, kulturteoretiskt 
och sociologiskt perspektiv. Det tas upp massmedias och experternas roll i 
riskkommunikationsprocessen, samt att det är viktigt att göra en utvärdering av 
riskkommunikationen.  

Det är viktigt att tänka på att riskkommunikationen måste noga förberedas. Enligt 
rapporten 5664 från Hållbar sanering (Naturvårdsverket, 2007) bör man ta upp följande: 
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o Analysera och utvärdera målgrupperna för kommunikationen. Vilka sakägare 
finns? Använd gärna identifierade sakägare för att identifiera nya sakägare.  

o  Göra klart vad ni vill uppnå med riskkommunikationen. Vad är syftet med 
riskkommunikationen? Vilken information och vilka budskap är utifrån det 
aktuella syftet viktigast att få ut. 

o Samordna riskkommunikationen med andra berörda parter (t ex 
tillsynsmyndigheter, verksamhetsutövare, expertmyndigheter). Definiera era 
olika ansvarsområden.  

o Se till att det finns listor över kontaktpersoner för de olika ansvarsområdena. Det 
måste vara tydligt vem man ska kontakta angående vilka frågor. Det underlättar 
även din möjlighet att sprida information.  

o Förbereda en struktur (exempelvis en dagordning) för riskkommunikationen 
som bjuder in till dialog.  

o Bestämma hur riskkommunikationen ska genomföras. Vilket passar bäst? 
Stormöte, skriftlig information, möten i små grupper, information via hemsidor, 
studieresor till liknande objekt, demonstration av utrustning och teknik. 
Möjligheterna är många men kom ihåg att ”patentmetoderna” sannolikt måste 
modifieras i varje enskilt fall.  

o Ta ställning till om ni behöver hjälp av en kommunikatör eller informatör för att 
lägga upp riskkommunikationen och granska informationsmaterial.  

o Ta ställning till om ni behöver experthjälp vid riskkommunikationen, 
exempelvis kring miljömedicinska frågor.  

o Göra en konfliktanalys i förväg. Var och varför kan konflikter och oro uppstå? 
(exempelvis avseende saneringen, deponeringen, resthalterna, typer av 
föroreningar, planfrågorna)  

o Informera om eventuella störningar i förväg.  

När det gäller genomförandet av riskkommunikationen, står det i rapporten 5664 från 
Hållbar Sanering (Naturvårdsverket, 2007), att det är viktigt att tänka på:  
 

o Fokusera på några få och tydliga budskap.  

o Var tydlig i språket och sättet att agera. Presentera informationen på enkelt och 
överskådligt sätt.  

o Säg vad ni gör och gör det ni säger.  

o Tänk på att det är viktigt att informera om de olika faserna i projektet och när de 
olika arbetsmomenten beräknas ske.  

o Visa respekt mot alla inblandade, även de som är kritiska.  

o Se till att informationen är samstämmig och samtidig till alla berörda.  



  
 

 8 

o Bjud in till dialog. Se inte dialog som något som försvårar och försenar projektet 
utan något som förbättrar det.  

o Visa att ni tar till er omgivningens förslag och synpunkter. Kan ni inte uppfylla 
önskemålen så tala om varför.  

o Om du lovar att återkomma med information så se till att du verkligen gör det, 
så fort som möjligt.  

o Notera och dokumentera alla utfästelser som görs så att det går att följa upp 
dem.  

o Det är viktigt att tänka noga för om det är lämpligt att tillämpa riskjämförelser. 
Riskjämförelser kan upplevas som om man inte tar motpartens upplevelser och 
oro på allvar. 

o Om du vill sätta riskinformation i ett större sammanhang försök att använda ett 
före och efter scenario snarare än en riskjämförelse. Jämför exempelvis 
situationen innan saneringen med den önskvärda situationen efter en sanering 
eller med eventuella naturliga bakgrundshalter.  

o Prata inte om generella situationer utan om konkreta, verkliga situationer i det 
aktuella projektet.  

o Var väldigt tydlig med att förklara och ange antaganden och osäkerheter i 
undersökningar, förslag, diskussioner m.m. Försök att hantera och åskådliggöra 
osäkerheter genom att använda olika scenarier, exempelvis ”i bästa fall”, 
”normalfallet” och ”i värsta fall”.  

o Om det är flera oberoende aktörer som informerar om projektet är det bra att 
samordna informationsinsatserna. Man behöver inte alltid vara överens om allt 
men det ändå är bra att man samordnat vilken information som lämnas ut. 

Avslutningsvis för att sammanfatta riskkommunikationens förutsättningar borde nämnas 
även sex förutsättningar för effektiv riskkommunikation som utarbetades på Arbets- och 
miljömedicinska kliniken i Örebro (Warg, 2014). Det är: 

o Snabb och korrekt information måste ges till berörda.  
o Medias informationsbehov måste tillfredsställas/tillgodoses.  
o Måste finnas transparens i riskkommunikationen, ingen dold agenda.  
o Riskkommunikationen måste vara personlig, t ex genom möte med den mest 

berörda gruppen av människor (om möjligt/nödvändigt).  
o Planerade/vidtagna åtgärder måste redovisas.  
o De berörda måste involveras i riskkommunikationen.  
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2.4.3 Riskperception och attityder kring den 
När en kommun ska informera sina invånare om risker är det viktigt att ha kännedom 
om hur informationen kan uppfattas, s.k. riskperception. I det här avsnittet kommer det 
att finnas en del teori om riskperception och riskperceptionens attityder. En attityd är 
en positiv eller negativ inställning eller förhållningssätt till en sak, en händelse eller en 
situation (Egidius, 2008; Thomas, 1928). 
 
Williamson (2005) beskriver olika perspektiv på hur risker kan definieras och hur 
människor själva kan se på risker. I sin artikel skriver han: ”Hur risken är tänkt, och på 
vilken nivå, är det ett område som är öppet för debatt”. AF Wåhlberg (2001) påpekar att 
riskuppfattning kan definieras som kognition, ett personlighetsdrag eller ett beteende. 
Power (2004) beskriver begreppet risk som "svårfångad, överklagande och i sig 
kontroversiellt." Slovik (1999) antyder att "flera föreställningar om risker" och att 
"offentlig" förståelse av risk är relaterade till ett brett spektrum av kategorier, medan 
"expert"-uppfattningar om risker bygger på sannolikheten för skada.”  
 
Enander (i Johansson och Küller, 2005) skriver om hur risker uppfattas i vardagen och 
ger ett psykologiskt perspektiv på risker och hot. Hon tar upp riskperception och skriver 
att det är väldokumenterat att människor tenderar att bedöma risken för egen del som 
mindre än för andra eller för folk i allmänhet. Detta kan förklaras att vi kan tro på att vi 
har kontroll över situationen och av den anledningen är optimistiska. Vi kan känna till 
en risk utan att uppleva att man själv kan drabbas av den. Det kan innebära både 
positiva och negativa konsekvenser. Det är bra om människor är medvetna om riskerna, 
vilket dock kan innebära en minskning av individens känsla av välbefinnande och kan 
öka kostnader i samhället. 
 
Gardner och Stern (2002) lägger fokus på individens beteende och använder begrepp 
från social, kognitiv och beteendemässig psykologi. Forskarna anser att beteende har 
samband med de ekonomiska, institutionella och politiska krafter som formar den och 
diskuterar vikten av varje individs agerande i miljöfrågor. Gardner och Stern (2002) 
diskuterar även olika strategier för att öka miljömedvetenhet, t ex information, 
utbildning, incitament och community management (samverkan i grupper).  
 
Rimal (2003) introducerade ett ramverk för riskperceptions attityder (RPA) vilket 
kategoriserar individer i en av fyra attitydgrupper: lyhörda (hög risk, hög effektivitet), 
undvikande (hög risk, låg effektivitet), proaktiva (låg risk, hög effektivitet) och 
likgiltiga (låg risk, låg effektivitet). I artikeln beskrivs två studier som genomfördes för 
att bevisa en hypotes om att det fanns olikheter mellan de fyra grupperna i deras 
självbeskyddande motivation, vilja att leta efter information, beteendemässiga avsikter 
att ta till sig kunskaper och tiden som användes för att söka efter information. Syftet 
med Rimals studier var att visa hur upplevd risk och efficacy belief - styrkan av ens tro 
på den egna förmågan att utföra uppgifter och nå mål, kan användas för att kategorisera 
individer i olika attitydsgrupper. Rimals studier visade att manipuleringen av risker 
(Studie 1) ledde till att riskperception var starkare än efficacy belief. I situationer utan 
manipulation (Studie 2) risk och efficacy belief påverkade tillsammans efterföljande 
åtgärder, dvs. hur individen reagerade på risksituationen. Samtidigt kom forskarna fram 
till att individens plats i RPA-ramverket är bunden till en konkret situation och kan 
förändras genom tiden. Studier visade också att individer med liknande attityder som 
har låg riskuppfattning och låg efficacy belief är minst motiverade att engagera sig i 
självskyddande beteenden. För att motivera dessa individer kan t ex hälsokampanjer 
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användas med meddelanden som belyser riskerna med passivitet och även har fokus på 
effektivitetförbättrande strategier (Rimal, 2003). 
 
Teorin Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991) innebär att en attityd inkluderar 
tankar, känslor och beteende. En attityd är en reaktion på hur människor utvärderar 
någonting som har hänt. Attityder kan påverkas av flera faktorer som t ex media, familj, 
vänner, erfarenheter, olika händelser, värderingar osv. Attityder i sin tur kan påverka 
beteende. I teorin ingår även andra faktorer som kan påverka människors beteende: 
subjektiva och personliga normer, kontroll och vanor.  
 
Fischer et al. (1991) utarbetade ett ovanligt frågeformulär för att undersöka vilka risker 
som oroar allmänheten (lekmän). De bad respondenterna att göra en lista över de risker 
som respondenterna personligen var oroliga över. Respondenterna fick göra det med 
egna ord och sedan fick de välja de fem största riskerna ur listan. Sedan fick 
respondenterna svara på specifika frågor som rörde just de fem största riskerna. Denna 
studie visade att det går att använda denna metodologi även för att göra framtida studier 
på detta område och att följa utvecklingen av dessa frågor över tiden.  I studien 
rapporterades ett mycket brett spektrum av risker som väckte oro hos människor och 
som skilde sig en del beroende på respondenternas kön och ålder. Kvinnor och studenter 
var generellt mer oroade över miljön, medan män och äldre personer var mer benägna 
att nämna hälso-och säkerhetsrisker.  Alla tillfrågade grupper var dock beredda att ta 
mer personligt ansvar för riskbegränsande åtgärder för att reducera framtida risker som 
presenterade ett direkt personligt hot (t ex hälsorisker) än för diffusa risker mot miljön 
eller till människor i allmänhet (t ex föroreningar). Respondenterna uppfattade sig själva 
som bärare av det primära ansvaret för att hantera hot mot sin egen hälsa, men i 
allmänhet såg de regeringen som bäraren av ett tyngre ansvar när det gällde hanteringen 
av miljörisker (särskilt för föroreningar).  
 
Lindström et al. (2008) gjorde en analys av skillnader i åsikter mellan politiker, 
tjänstemän, miljöföreträdare och allmänheten i fyra svenska kommuner med inriktning 
på hållbar utveckling. Frågorna till stor del handlade om rent luft, friskt vatten och 
hälsa. Målet var att identifiera hållbar utveckling, prioriteringar och upplevt ansvar för 
hållbar utveckling. Hållbar utveckling upplevdes som viktigare på global nivå än på 
kommunal och familj nivå trots att beslutsfattandet, samarbete och deltagande ansågs 
viktigast på den kommunala nivån. Det högsta ansvaret för frågor om hållbar utveckling 
placerades på regeringen och globala organisationer och lägst på individen. 
Allmänheten kände mindre individuellt ansvar och mindre möjlighet att påverka än de 
andra grupperna. Man kom fram till slutsatsen att en attitydförändring behövs för att 
öka ansvaret för frågor som individen själv kan ta ansvar för. För att öka medvetenheten 
om globala frågor om hållbar utveckling och hur individen själv kan påverka hållbar 
utveckling på individnivå föreslogs det att arbeta mer med lokalt baserade 
internationella samarbetsprojekt. 
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 Metod och genomförande 3
I det här avsnittet beskrivs val av metoder och tillvägagångssätt under arbetet med 
uppsatsen. 
 
3.1 Metodval 

Metoder som användes för att genomföra studien var undersökningar med hjälp av en 
webbenkät och personliga intervjuer. Personliga intervjuer genomfördes genom 
personliga möten och bokades genom telefonsamtal. Samt kompletterades studien med 
en litteraturstudie. Detta kallas metodtriangulering när en fallstudie genomförs genom 
att kombinera material som samlats in med olika metoder. Metodtriangulering ger 
möjlighet att studera en företeelse med flera metoder, få problemet belyst från flera håll 
och kompensera för de olika metodernas svagheter (Trost, 2005). 

Det finns olika metoder för att kunna samla in data, t ex observation, intervjuer, 
fokusgrupp, text (föra en dagbok) osv. I studien valdes en enkät och personliga 
intervjuer som kompletterades med litteraturstudien. 
 
Fördelarna med enkäten var att respondenterna kunde svara på frågorna i lugn och ro 
när det passade och förhoppningsvis kunde studien få ett stort underlag, det fanns inga 
kostnader för genomförande, det kunde spara tid och omfatta många respondenter 
samtidigt, samtidigt kunde minska bördan för undersökare, garanterade anonymitet, det 
fanns hög grad av standardisering, d v s ingen påverkan (bias) på grund av intervjuaren 
och alla svarade på samma frågor. 
 
Delvis på grund av den låga svarsfrekvensen och delvis för att det inte gick att få mer 
uttömmande svar blev studien kompletterad med personliga intervjuer som 
genomfördes på olika företag genom personliga möten. Samt litteraturstudien 
genomfördes för att fördjupa studien. 
 
Intervju som metod användes då det behövdes få fram information om hur andra 
människor upplever olika sidor av t ex sin livssituation, få insikter om informantens 
tankar, känslor och erfarenheter (Dalen, 2008). Enligt Kvale (1997) betyder ordet 
intervju ”utväxling av synpunkter” mellan två personer som pratar om ett visst ämne 
(Kvale, 1997). Vid genomförandet av intervjuer rekommenderar Dalen (2008) att 
använda tekniska medel som t ex ljudband som gör det möjligt att få med 
informanternas egna ord. 
 
Fördelen med intervjuer var att frågorna i en intervju kunde uppfattas på olika sätt och 
därför gav möjlighet till mer öppna och kanske lite oväntade svar vilket kunde berika 
studien. Intervjuaren kunde i förväg bestämma svarsfrekvensen, syn-/läs-/skrivproblem 
blev inget hinder, det fanns en viss kontroll över vem som svarar, kontroll i vilken 
ordning frågorna besvarades, det fanns möjlighet att verifiera tveksamma svar och 
möjlighet att förklara frågor om det behövdes. 
 

Fallstudie valdes för att det gav möjlighet att studera verkliga fall och använda dem som 
empirisk underlag för forskning, speciellt då fanns bristande kunskaper på det område 
och att det rörde sig om komplexa fenomen (Gustavsson 2003/2004).  
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3.1.1 Genomförandet av studien 

Under hösten och vinter 2013 genomfördes en enkätundersökning på webben (bilaga B) 
och 12 intervjuer med företag/kommunverksamheter i Katrineholm (bilaga C) samt 
intervju med en klimat-och energi rådgivare från Katrineholms kommun (bilaga D). 
Litteraturstudien genomfördes sommar 2014. 

Figur 2 visar ett förenklat schema hur studien gick till. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Studiens tillvägagångssätt. 
 
I början av studien användes en enkät som var skapad med hjälp av Survey Mesh och 
utlagd på nätet. Survey Mesh är ett enkätverktyg som kan distribuera enkäten via länk, 
inbäddad på en webbsida eller skicka ut e-postinbjudan till valda respondenter. I den här 
studien användes en länk som skickades ut via e-post (bilaga A). Fördelar med att 
använda det här enkätverktyget var att det hade responsiv design, d v s formulären 
fungerade lika bra oavsett om respondenterna svarade via dator, mobiltelefon eller platta 
och att det fanns möjlighet att nå många respondenter. Resultaten distribuerades i form 
av färdiga tabeller och diagram över svarsfördelning vilket i sin tur underlättade 
hanteringen av data.  
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Ett följebrev, där studiens syfte förklarades (bilaga A), skulle ge en bra grund till 
enkäten (Davidsson et al., 2011). Följebrevet med länk till enkäten (bilaga A) blev 
skickat via e-mail till 70 företag/kommunverksamheter i Katrineholms kommun som 
valdes från Näringslivsregister i Katrineholm.  
 
Neutrala frågor om individens kön, befattning och anställning, s.k. beskrivande statistik, 
inledde enkäten och sedan följde mer centrala frågor som rörde studiens syfte (bilaga 
B). Frågorna utformades i en 5-gradig likertskala för att kunna mäta attityder och 
beteenden med hjälp av svarsalternativ som sträckte sig från den ena ytterligheten till 
den andra (Hagell, 2010). Detta gav större möjligheter att upptäcka olika åsiktsgrader 
och gjorde det lättare att identifiera förbättringsområden än enkla "ja/nej"-frågor. 
Frågorna var utformade med hög grad av standardisering och bara några frågor gav 
utrymme att uttala sig fritt. Det var viktigt att försöka få fram den information som 
kunde kopplas till studiens syfte och frågeställningar eftersom att det är svårt i efterhand 
att komplettera och ändra på frågorna (Davidsson et al., 2011).  
 
Frågor som ställdes i intervjuerna i denna studie, s.k. intervjuguide (bilaga C) skiljde sig 
något från enkätens frågor. Anledningen till detta var att för att fördjupa studien 
behövdes det mer uttömmande svar och även möjlighet att förtydliga frågor och ställa 
följdfrågor. 

Tidsåtgång för varje intervju var ca 40 minuter. Det var viktigt att i början informera 
informanter om hur intervju skulle genomföras och besvara deras frågor. 
Förhoppningsvis kunde det skapa tillit och en mer avslappnad stämning.  

I denna studie användes till största del strukturerade intervjuer med inslag av några 
öppna frågor.  
 
Insamlad data från intervjuer registrerades med hjälp av anteckningar och ljudband. 
Transkriberade intervjuer och anteckningar finns inte med som bilaga i examensarbetet 
för att undvika igenkännande av de som deltagit i intervjuerna. Intervjuerna skedde vid 
personliga möten och på det sättet gav förhoppningsvis större möjlighet att motivera 
informanterna att berätta, skapade mer tillit och gav möjlighet att ställa följdfrågor. 
Detta gav även möjlighet att observera informanterna under intervjuer. 

Det finns andra studier som använde sig av intervjuer som forskningsmetod för att t ex 
undersöka offentliga verksamheters inställning och lärande av krishantering i sociala 
medier (Franke, et al. 2013) eller för att belysa hur miljöledningen kan vara utformat 
och kommuniceras till intressenter, av småföretag för att uppnå konkurrenskraft som 
gjordes av Hofverberg et al. (2003). En annan studie som avser att utreda hur 
kommunikation mellan länsstyrelse och kommun genomfors gällande regional risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA) innefattar både enkät och intervjuer och genomfördes av 
Bernelius Cronsioe et al. (2009). 

I litteraturstudien användes webbsökning i "Web of science" databas för vetenskapliga 
artiklar med hjälp av följande sökord: "municipality and Sweden and climate" och 
artiklar som var publicerade på Totalförsvarets institutions (FOI) hemsida, sökord: ” 
climatools/publikationer”.  

 



  
 

 14 

 
3.1.2 Resultatsammanställning och analys  

Enkätundersökningar räknas ofta som kvantitativa metoder där data sammanfattas på ett 
matematiskt statistiskt sätt i form av fördelningar, tabeller, kurvor och diagram. 
Intervjuer däremot hör till de kvalitativa metoderna. 

I denna studie sammanställdes enkätsvaren genom kvantitativ analys med framtagande 
av frekvenstabeller och diagram med hjälp av ett webbaserat enkätverktyg Survey Mesh 
som sedan bearbetades vidare i Microsoft Excel. Svaren på de öppna frågorna i enkäten 
sammanställdes också i Survey Mesh.  

Intervjuer analyserades genom en förenklad kvalitativ tematisk analys där alla svar 
lästes flera gånger och sedan delades i vanligt förekommande grupper. För att framställa 
tabeller och diagram som sammanställer data från intervjuer användes dataprogram 
Microsoft Excel. Alla intervjuer spelades in och sedan transkriberades. 

En kvalitativ analys av intervjuer var mer komplicerad än kvantitativ analys och började 
med en beskrivning av vad intervjupersonerna sagt. Ibland skulle detta kunna räcka för 
att uppfylla studiens syfte. Men oftast vill vi lära oss något mer än att beskriva 
någon/något utifrån en eller flera egenskaper och därför bli det viktigt att intervjuaren 
genom reflektion abstraherar kring det som blivit beskrivet och framkommit i en 
intervju. Westlander (1993) beskriver skillnader mellan en kvantitativ och en kvalitativ 
analys på följande sätt: ”Om kvalitativ analys verkligen skall skilja sig från kvantitativ 
analys måste det röra sig om att göra en bestämning hos flera undersökningsobjekt vilka 
kan skilja sig avseende förekomst och sammansättning av egenskaper. Det blir då inte 
fråga om ”mer än” eller ”mindre än” (även om detta kan ingå) utan om ”likartad – 
olikartad”. Kvalitativ analys fordrar alltså uppmärksamhet på det eventuellt olikartade. 
Kvalitativ analysmetod betyder dock i allmänhet att de data som man ursprungligen 
erhåller skall abstraheras så att en syntes uppstår. De måste följaktligen reduceras och 
transformeras för att komma fram till kvalitetsbegrepp på en högre abstraktionsnivå. 
Den kvalitativa analysen kan på detta sätt leda fram till ny teori (begreppsapparat där 
begreppen har inbördes angivna relationer) som kan ge grunden till en utgångspunkt i 
en påföljande studie. Här i ligger förbindelselänken mellan kvalitativ och kvantitativ 
analys” (Westlander, s.22, 1993). 

Det var viktigt att försöka dela intervjuer i helhetens delar och sedan försöka se mönster 
i dem. Detta kan uppnås när abstrakta teoretiska begrepp appliceras på det som 
respondenten har sagt.  

En utmaning för intervjuaren var att lyckas fånga och spegla sin informationskälla. 
Enligt Lantz Friedrich (2008) ” måste respondenten känna sig förstådd av intervjuaren 
och uppfatta att intervjuarens sammanfattning av vad som sagts speglar det egna 
tänkandet. Tillförlitligheten beror således på̊ intervjuarens förmåga att betrakta 
fenomenet ur respondentens perspektiv och på empatisk väg fånga den mening 
intervjupersonen ger fenomenet. Detta gäller såväl vid själva datainsamlingen som vid 
databearbetningen” (Lantz Friedrich, 2008).  
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3.2 Målgrupper/ deltagare 
 
För att studiens resultat ska vara tillförlitligt och generaliserbart behövdes att urvalet av 
deltagare skulle vara slumpmässigt och tillräckligt stort utifrån studiens syfte för att 
kunna spegla hela målgruppen (SCB, 2008). 
 
Därför för att genomföra studien valdes: 
1. 12 företag/kommunverksamheter i Katrineholms kommun valdes från 
Näringslivsregister i Katrineholm för personliga intervjuer. 
Företagets/kommunverksamhetens chefer eller miljöansvariga som blev intervjuade. 
2. 70 företag/kommunverksamheter som blev valda från Näringslivsregister i 
Katrineholm och tillfrågade med hjälp av e-mejl att svara på enkätsfrågor. Bland de 70 
företagen/kommunverksamheter var 12 som svarade på enkäten. 
3. En tjänsteman från Katrineholms kommun som arbetade med energi- och 
klimatrådgivning.  
 
Enkätsfrågor och intervjufrågor var riktade mot personer som arbetade med miljöfrågor 
eller personer i chefsposition om det inte fanns någon miljöansvarig som jobbade på de 
företag/kommunverksamheter som blev involverade i denna studie. 
 
Sammanlagt var det 24 företag/kommunverksamheter och en tjänsteman från 
Katrineholms kommun som deltog i studien. 
 
3.3 Avgränsning 
 
Valet av deltagare berodde på att denna studie baserade sig på undersökningar som 
riktade sig till de som ska/kan/borde stå för information/underlag när det gäller 
klimatriskfrågor i Katrineholms kommun och till de som kan ha nytta av den 
informationen. Eftersom riskkommunikation är en ”dialog” (Figur 1) behövdes det ta 
reda på vilken sorts information - kommunikation - dialog de inblandade parterna 
önskar, dvs. både informationsmottagare och kommunen som meddelar informationen. 
 
Företag valdes i undersökningen istället för privatpersoner för att företag/industrier står 
för en stor del av klimatpåverkan och därför även kan/skulle kunna bidra till att minska 
denna påverkan. Enligt en rapport från Industrikommittén ”Industrin, regeringen och 
klimatpolitiken – dags för handling!” utgör industrins utsläpp av växthusgaser till cirka 
25 procent av de svenska utsläppen. Industrin står för 84 procent av 
biobränsleanvändningen, 40 procent av landets elanvändning och 13 procent av 
oljeanvändningen (Industrikommitté, 2008).   
 
Urvalet av företag/kommunverksamheter gjordes från Näringslivsregister i Katrineholm 
(Katrineholms kommun, 2014). Där fanns det kort information om företagen och deras 
e-mailadresser. För att svara på enkäten valdes 70 företag/kommunverksamheter. Några 
företag blev kontaktade via telefon (där det fanns den möjligheten och telefonnummer 
stod med i registret). 12 av de 70 tillfrågade företag/kommunverksamheter svarade på 
enkäten. 
 
Eftersom att svarsfrekvensen på enkäten var låg och att det inte fanns möjlighet att 
förtydliga enkätsfrågor valdes att komplettera studien men personliga intervjuer genom 
personliga möten. 12 företag/kommunverksamheter valdes från samma register och 
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genom telefonkontakter med företagets chefer eller miljöansvariga blev 12 personliga 
intervjuer bokade och genomförda. De 12 personliga intervjuerna spelades in och 
transkriberades efterhand.  
 
En kommuntjänsteman som arbetade med klimat- och miljörådgivning valdes för denna 
studie. Val av tjänsteman berodde på hans ställning inom kommunen och för att det är 
just den personen som jobbade med energi- och klimatrådgivning.  
Katrineholms kommun valdes för att det fanns praktiska möjligheter för mig att 
genomföra personliga intervjuer bland företagen och för möjlighet till personlig kontakt 
med kommunverksamheter/tjänstemän. 
 
 Resultat av studien 4

 
Denna studie omfattade sammanlagt 24 företag/kommunverksamheter från olika 
branscher. De företag som svarade på enkäten gjorde det anonymt och därför gick det 
inte att fastställa vilken bransch de tillhörde.  
 
Däremot bland de 12 intervjuade företag fanns 2 fastighetsägare, 4 företag från 
byggbranschen, 2 företag hörde till skog- och jordbruk, 1 transportföretag, 1 
företag/verksamhet var kopplad till vatten- och elförsörjning, 1 företag/verksamhet var 
kopplat till räddningstjänst och 1 företag/verksamhet var kopplat till renhållning.  
 
Antal anställda bland de 24 företagen undersöktes inte. 
 
Sammanlagt 15 män och 9 kvinnor deltog i undersökningen, 18 personer var inte 
kommunanställda och 6 var anställda av Katrineholms kommun. 10 av respondenterna 
var företagets/enhetens chefer, 5 av respondenterna var miljöansvariga och 9 personer 
hade en annan befattning inom företagen/verksamheter.  
 
Data från 12 intervjuade företag/kommunverksamheter och data från 12 enkäter 
samlades in. Samt intervju med kommunens tjänsteman spelades in och transkriberades. 
Här nedan följer ytterligare sammanfattning av enkätsvar och intervjuer.  
 
 
4.1 Resultat från 12 enkäter 
 
Sammanfattning av data från 12 enkäter visade följande resultat: 
 
Intresse/förfrågan på information om miljörisker i samband med klimatförändringar var 
ganska stor, 50 procent av respondenterna svarade att de ville ha mer information om 
risker med klimatförändringar. (Figur 3). 
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1. Jag vill ha mer information om miljörisker i samband med klimatförändringar.  
 

 
 
Figur 3. Intresse/efterfrågan på miljöriskinformation. 
 
När det gäller kontakter med energi- och klimatrådgivning i Katrineholms kommun 
visade det sig att 75 procent av enkätens respondenter inte hade några kontakter alls och 
bara 8 procent uppgav att de var i kontakt med energi- och klimatrådgivningen (Figur 
4). 
 
2. Jag har varit i kontakt med energi- och klimatrådgivningen i Katrineholms kommun. 
 

 
 
Figur 4. Företag/kommunverksamhet som har/ inte har varit i kontakt med energi- och 
klimatrådgivningen. 
 
På kommunens webbsida fanns en rapport som hette ”Vad man kan göra som 
privatperson i klimatfrågan”. Det var intressant att ta reda på om 
företag/kommunverksamheter hade läst den. Det skulle möjligtvis kunna ge en 
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indikation på om företagen/ kommunverksamheter tar del av kommunens webbsida som 
handlar om miljöfrågor.  
Det visade sig att det var 16 procent av respondenterna som tog del av rapporten som 
fanns på kommunens webbsida och 75 procent visste inte om den (Figur 5).  
 
3. Jag har läst rapporten om ”Vad man kan göra som privatperson i klimatfrågan”, som 
finns på Katrineholms kommuns webbsida. 
 

 
 
Figur 5. Kännedom om rapporten ”Vad man kan göra som privatperson i klimatfrågan”, 
som finns på Katrineholms kommuns webbsida. 
 
Ingen av respondenterna deltog i informationskvällar/studiecirklar för allmänheten 
arrangerade av energi- och klimatrådgivningen i Katrineholms kommun. Fördelningen 
på den frågan såg följande ut: 
 
4. Jag har deltagit i informationskvällar/studiecirklar för allmänheten arrangerade av 
energi- och klimatrådgivningen i Katrineholms kommun. 
 
Svar: Instämmer inte alls (100 %) 
         Instämmer något lite (0 %) 
         Varken/eller (0 %) 
         Instämmer i stort sätt (0 %) 
         Instämmer helt (0 %) 
 
Respondenternas svar på frågan om kommunens service i miljöfrågor fördelades på 
följande sätt (Figur 6): 
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5. Jag är nöjd med den service som Katrineholms kommun erbjuder i miljöfrågor. 
 

 
 
Figur 6. Figuren visar om informanterna var nöjda med den service som Katrineholms 
kommun erbjuder i miljöfrågor. 
 
När det gäller informationsinhämtning då visade det sig att de flesta respondenterna (73 
procent) vände sig till internet (olika sökmotorer) och bara sammanlagt 27 procent 
vände sig till kommunens miljökontor eller kommunens hemsida (Figur 7).  
 
6. Vilken källa för miljöriskinformation vänder du dig till i första hand om du vill veta 
mer om en miljörisk som kan finnas i samband med klimatförändringar? 
 

 
 
Figur 7. Respondenternas källor för miljöriskinformation i samband med 
klimatförändringar. 
18 procent av respondenterna efterfrågade flera sätt att förmedla 
klimatriskinformationen på och 27 procent önskade att få informationen regelbundet. 55 
procent var nöjda med hur informationen förmedlas i nuläget (Figur 8). 
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7. Vilka önskemål har du om förbättring av miljöriskkommunikationen? 
 

 
 
Figur 8. Önskemål om förbättring av miljöriskkommunikationen. 
 
Enkäten innehöll en del av öppna frågor som gav möjlighet för respondenterna att uttala 
sig fritt.  
 
Syftet med de två följande frågor (fråga 8 och fråga 9) var att ta reda på om 
respondenterna hade kännedom om miljörisker med klimatförändringar som finns lokalt 
och om det fanns risker som var relaterade till deras verksamheter. Svaren visade att de 
flesta av respondenterna tyckte att bl. a. förstor nederbörd i samband med 
klimatförändringar kan vara en av miljöriskerna. Hälften av de som svarade på frågan 
om miljörisker som var relaterade till deras verksamhet kunde inte uppge några sådana 
och tre av respondenterna uppgav koldioxidutsläpp som en möjlig miljörisk. 
Sammanfattningen av respondenternas svar redovisas i form av punktlistor. 
 
8. Vilka miljörisker i samband med klimatförändringar anser du finns lokalt? 
 

o All industri påverkar ju 
o Dagvatten är inte dimensionerat för ökat regn. Risk för nya typer av 

skador på växtligheten. 
o Kapacitetsproblem dagvatten 
o Översvämningar, samt att många hus ligger nära sjöarna. 
o Vet ej. 
o Översvämningar, värmebölja, nederbörd uteblir eller blir för stor. 
o Vi har ett fjärrvärmeverk lokalt, vet inte vad det sprider ut. 

Reningsverket i kommunen släpper troligen ut vatten i våra sjöar som ej 
är rent, kan möjligen bero på nederbörd som hör till klimatförändring.  

o Fossila bränslen. 
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9. Vilka miljörisker i samband med klimatförändringar är relaterade till din/er 
verksamhet? 
 

o Extrem torka, mycket nederbörd, skred, översvämningar. 
o Utsläpp av koldioxid, energiförbrukning. 
o Ökat koldioxidutsläpp på grund av energiförbrukning. 
o Inget direkt som jag kan se nu. 
o Vet ej. 
o Inga. 
o Inga. 
o Åka bil. 

 
För att eventuellt kunna förbättra kommunens miljöriskkommunikation med företagen 
ställdes frågor om på vilket sätt ville de ha information om miljörisker som orsakas av 
klimatförändringar, hur skulle miljöriskkommunikationen kunna förbättras och hur ofta 
bör klimatriskinformationen skickas ut. Sammanfattningen av svaren på frågan 10, 
frågan 11 och frågan 12 a, b finns redovisat i form av punktlistor nedan.  
  
10. På vilket sätt vill du ha information om miljörisker som orsakas av 
klimatförändringar? 
 

o Via hemsidan och kommunens nyhetsbrev, appar till smartphones mm. 
o Behövs ej. 
o Tidningar och TV. 
o Vill veta vad vi lokalt kan göra för att påverka klimatet positivt.  
o Hemsidan. 
o På webben/kommunens hemsida. 
o Kommunens hemsida. 
o Tidning.	  

 
11 (a, b). Hur kan miljöriskkommunikationen förbättras?  
 
a) internt inom kommun: 
 

o Vet ej. 
o Inga åsikter. 
o Vet ej. 
o Bättre dialog inom kommunen? 
o Finns uppdaterad på hemsidan. 
o Har ingen åsikt när jag inte är anställd i kommunen. 
o Möten. 

 
b) externt inom hela Katrineholms kommun: 
 

o Inga åsikter då jag inte bor här och inte vet hur det fungerar idag. 
o Information i KK (Katrineholms Kuriren). 
o Foldrar, föreläsningar, personlig information från kommunen. 
o Involvera kommuninvånare i aktiviteter. 
o Genom publiceringen i tidningar. 
o Upplysa på kommunens hemsida, bibliotek. 
o Föreläsning. 
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12 (a, b). Hur ofta och på vilket sätt vill du få informationen? 
 
a) Hur ofta vill du få informationen? 
 

o Vill ha miljöobservationer löpande. 
o Via e-post, ej ”reklam”! 
o T ex en gång i vecka. 

 
b) På vilket sätt vill du få informationen? 
 

o Använd flera medier för att nå fler kommuninvånare. 
o Kommunens hemsida, appar till smartphones, Twitter, Facebook, 

nyhetsbrev och andra lokala medier så som Katrineholms Kuriren. 
 
Svaren på frågan 10, frågan 11 och frågan 12 a, b visade att de flesta ville få 
information genom webben/kommunens hemsida och tidningar, t ex Katrineholms 
Kuriren. Det fanns även önskemål om att använda kommunens nyhetsbrev, TV, appar 
till smartphones, foldrar, föreläsningar, personlig information från kommunen, möten 
och bibliotek, Twitter, Facebok, involvera kommuninvånare i aktiviteter mm. En person 
uppgav att informationen inte behövdes. 
 
4.2 Resultat från 12 intervjuer 
 
Här nedan visas en sammanställning av 12 intervjuer med 
företag/kommunverksamheter. 
 
Syftet med den här frågan var att ta reda på vad informanterna själva tyckte om sina 
kunskaper om miljörisker i samband med klimatförändringar som fanns i deras 
närmiljö. Resultaten fördelades på följande sätt (Figur 9). 
 
13. Hur bedömer Du dina kunskaper om miljörisker som finns i din närmiljö i samband 
med klimatförändringar? 
 

 
 
Figur 9. Informanternas egen bedömning av sina kunskaper i frågan om risker med 
klimatförändringar. 
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I frågan om kännedom var i Katrineholms kommun kunde informanterna inhämta 
miljöriskinformation i samband med klimatförändringar svaren fördelades enligt Figur 
14. Bland de intervjuade personerna visste 25 procent var i Katrineholms kommun de 
kunde inhämta riskinformationen och 75 procent inte visste. Det stämmer väl även med 
enkätens resultat där 27 procent vände sig till kommunen och 73 procent letade efter 
informationen på annat sätt (Figur 7). 
 
14. Har du kännedom om var i Katrineholms kommun kan du inhämta 
miljöriskinformation i samband med klimatförändringar? 

 

 
 

Figur 10. Figuren beskriver informanternas kännedom om var i Katrineholms kommun 
kan man inhämta klimatriskinformationen. 
 
Utifrån resultaten kunde man se att det är bara 8 procent av informanterna som var i 
kontakt med energi- och klimatrådgivningen i Katrineholms kommun. Det är ungefär 
samma resultat som i enkäten där 8 procent uppgav att de var i kontakt med energi- och 
klimatrådgivningen (Figur 4). 
 
15. Har Du varit i kontakt med energi- och klimatrådgivningen i Katrineholms 
kommun? 

 
Svar: Ja (8 %) 
Svar: Nej (92 %) 
 

16.  Vad innebär bra service i samband med miljöriskinformation för dig? (öppen 
fråga). Samlade svar (alla svar) på frågan 5 från transkriberade intervjuer: 
 
De flesta respondenterna svarade att bra service för de innebär att kommunen lägger ut 
klimatriskinformationen på sin hemsida och att den bli lättläst och lättillgänglig. Det 
framkom även att det är bra om det finns kontaktpersoner som man kan vända sig till i 
fall om man har frågor. Det framkom även att kommun gör ett bra jobb redan idag och 
att respondenterna är nöjda med deras service. Här följer några exempel på intervjusvar: 
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SVAR: I det fallet så söker man ofta information via deras hemsida och att 
den är översiktlig och lättillgänglig (intervju 1). 
 
SVAR: Att man få förhållandevis snabba svar på sina frågor, att de ger 
vettiga svar på frågorna ganska snabbt. Enklaste att söka via nätet först, 
sen få man kontakta berörda personer om det är någonting (intervju 3). 

 
SVAR: Det ska vara lätt att hitta, kanske på kommunens sidor, med bra 
kontaktpersoner, det ska vara tidligt och enkelt att förstå. Lättillgänglig, det 
är det som är A och O i så fall (intervju 5). 

 
SVAR: Jag tycker kommun gör ett bra jobb, de delar ut information med 
fakturor, olika foldrar, jag har inga bekymmer med att uppmärksamma det. 
Jag tycker att kommun gör ett jättebra jobb. Kommunens hemsida är 
jättebra, likadant som företag bli man informerat på olika sätt. Även våra 
underleverantörer få den informationen så kommun har jättebra utskick 
(intervju 7). 

 
SVAR: Att man får informationen på ett klart och tidligt sätt utan allt för 
krångliga termer, att det ganska lätt tillgängligt (intervju 9). 

 
SVAR: Någon form av personlig kontakt är att förespråka, hemsidan det är 
någonting som är självskrivet idag (intervju 12). 

 
58 procent av respondenterna tyckte att det var viktigt och 8 procent tyckte att det var 
mycket viktigt att Katrineholms kommun erbjöd miljöriskinformation kopplat till 
klimatförändringar. 17 procent tyckte att det inte var viktigt och 17 procent hade ingen 
åsikt (Figur 11). 
 
17. Hur viktigt tycker du att det är att Katrineholms kommun erbjuder 
miljöriskinformation kopplat till klimatförändringar? 

 
 

 
 

 
Figur 11. Figuren visar hur viktigt/inte viktigt är att erbjuda klimatriskinformation från 
kommunens sida. 
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För att klimatriskkommunikation ska vara framgångsrik behövs det att informationen 
som förmedlas till företag anses vara trovärdig. Utifrån svaren syns att 42 procent av 
respondenterna ansåg att informationen från kommunen var trovärdig och 58 procent 
hade ingen åsikt om detta (Figur 12). 
 
18. Hur trovärdig anser Du att miljöriskinformationen som Katrineholms kommun 
erbjuder är? 
 

 

 
 
 

Figur 12. Figuren visar hur trovärdig anses klimatriskinformation som Katrineholms 
kommun erbjuder. 
 
 
19. Hur skulle du beskriva behovet av miljöriskinformation för ditt företag?  

 

 
 

Figur 13. Figuren visar hur stort behov av klimatriskinformation finns bland företag i 
Katrineholm. 
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Företagens behov av klimatriskinformation fördelades på följande sätt: 67 procent hade 
inget behov av informationen från kommun, 16 procent hade mycket stort behov, 17 
procent hade stort behov (Figur 13).   
 
20. Tror du att miljöriskinformationen från Katrineholms kommun kan bidra till 
minskning av miljöriskeffekter lokalt. Om ”ja” kan du utveckla? 
 
          Svar: Ja, jag har personlig erfarenhet av detta (0 %) 
                    Nej, jag har ingen personlig erfarenhet av detta (0 %) 
                    Nej, det tror jag inte (0 %) 
                    Ja, det tror jag (100 %) 
 
Alla respondenter tyckte att miljöriskinformationen från Katrineholms kommun kan 
bidra till minskning av miljöriskeffekter lokalt. Här följer några kompletterande 
kommentarer från intervjuade personer på den frågan: 
 

SVAR: Om man har information om vad man kan göra så förhoppningsvis 
kan det minska. Information är alltid bra. Om man har information, känner 
till det så då är det lättare att göra någonting åt det (intervju 3). 

 
SVAR: Ja, om man når ut med informationen, om man gör det på bra sätt så 
det är självklart bra.  
Följdfråga: Hur ska man göra då? Vad är bra sätt? 
Det är svårt med informationen, tidningar kanske eller så. 
Följdfråga: Hur ställer du dig i sådana fall till kommunens hemsida? 
Om jag går in där då letar jag säkert efter något som är specifikt, men det 
är ingenting jag gör i nuläge (intervju 4). 

 
SVAR: Det tror jag, allt information när man trycker på det viktigt. Jag har 
inte sett från kommunens sida att det skulle vara en prioriterad fråga. Men 
det tror jag, framförallt att det är en liten kommun. Om man inte ens vet vad 
kommunens mål är då det är svårt att göra någonting åt det. Allt man läser 
är bra. Personligen tycker jag att man är för lat för att göra någonting, men 
det är bra om man trycker på företag för att det är dem som kan åtgärda, 
har resurser och möjlighet (intervju 5). 
 
SVAR: Det tror jag. Jag tror att gemen man idag är mer medveten om risker 
och på långt perspektiv. Kommunen tar ansvar genom att åka med gasbilar, 
elbilar. Jag tror att folk mer och mer medvetna om det. Källsortering och 
allting. Jag tror att kommun är en viktig del i det att kommunicera det här 
utåt (intervju 6). 
 
SVAR: Det tror jag definitivt, man gör t ex grovsortering, och mycket info 
för att gemene man ska förstå att det är en klimatförändring vi är å väg 
till… Man kommer ut till Vika tippen och se hur och var man ska kasta 
saker (intervju 7). 
 
SVAR: Ju närmare man kommer informationskällan desto mer känner man 
att det är viktigt för mig, så det tror jag (intervju 8). 
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SVAR: ja, man kanske kan köra mindre bil, minska papperskonsumtion, ha 
lägre temperatur inomhus, bättre ventilation, man kan handla miljövänligt 
(intervju 9). 

 
SVAR: Jag, på lång sikt då tror jag det kan bidra. På kort sikt då krävs en 
viss planering för det (intervju 11). 
 
SVAR: Till en viss del, det tror jag. Till slut handlar allt om pengar (intervju 
12). 

 
 
Kort sammanställning av intervju med kommunrepresentanten. 
 

1. Vad har du för befattning inom Katrineholms kommun? 
 

SVAR: Jag är energi- och klimatrådgivare. 
 

2. På vilket sätt Katrineholms kommun informerar företag externt/internt om risker 
med klimatförändringar? 

 
 SVAR: På hemsidan finns lite allmän information. Om man ska bygga något 
då ska man vända sig till en planarkitekt osv. Men ställer de frågan då måste 
vi svara. Det kan handla om skyfall t ex, om vatten samlas, avrinning osv. 

 
3. På vilket sätt få Katrineholms kommun information om det finns/inte finns 

intresse och efterfrågan på information om klimatförändringar och risker som 
den medföljer? 

  
SVAR: Vi gör inga sådana studier.  

 
4. Vilket tror du är det effektivaste sätt att informera företag om miljörisker?  

 
SVAR: Via miljöinspektörer. Vi har inte mätt om hemsidan har någon 
påverkan och inte följt upp det heller.  

 
5. Hur viktigt tycker du att Katrineholms kommun erbjuder miljöriskinformation i 

samband med klimatförändringar? 
       

SVAR: Jag vet inte, vissa kommuner har gjort mer av oss, så är det, men det 
var kommuner som har legat ganska lågt, t ex Karlskrona, Värmland osv. 
som ligger så att de blivit utsatta. Men vi som inte varit utsatta har inte sett 
efterfrågan, det har inte prioriterats upp på samma sätt.  
 

6. På vilket sätt skulle du vilja att företag kontaktar er om behovet i sådan 
information finns?  
 

SVAR: Genom planarkitekter, de vet ju mest, kartor och hur kommunen ser ut 
och de som har med översiktligt planering att göra och detaljplanering. 
 

7. På vilket sätt Katrineholms kommun gör reklam för sina tjänster/ informerar när 
det gäller klimatriskinformation?(om Katrineholms kommun gör sådan reklam) 
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SVAR: Nej, det har vi inte gjort. Dessvärre. Men det kan finnas på hemsidan 
lite av informationen. 

 
8. Vad innebär bra service i samband med miljöriskinformation för dig?  

 
SVAR: Det är saklig information vi ger så att information skall vara med 
fakta och det måste finnas välgrundade delar i det.  
 

9. Hur trovärdig anser du miljöriskinformation i samband med klimatförändringar 
Katrineholms kommun erbjuder? 
 

SVAR: Vi har inte så mycket, men det som finns generellt i media det är ju 
väldigt osäkert, även en del är säkrare och en del är mindre säkert. Det är t 
ex olika nivåer på höjningar, olika nivåer på nederbörden, olika scenarier så 
det finns inget som är säkert. 

 
 
4.3 Litteraturstudien om arbete kring risker med klimatförändringar i 
Sverige och andra nordiska länder       
 
År 2007 presenterades den svenska Klimat-och sårbarhetsutredningen där det framgick 
vilka utmaningar Sverige står inför när det gäller klimatförändringar. Kommissionen 
underströk den viktiga rollen som kommunerna har i klimatanpassning och föreslog en 
rad förslag som skulle stödja anpassningen på alla nivåer, såsom förändringar i 
lagstiftningen, mer resurser till forskning och kartläggning och samordning på nationell 
nivå (Holgersson, 2007). Under 2009 hade Länsstyrelserna fått extra anslag av medel 
för att stödja kommunalt anpassningsarbete.  Kommunerna i Sverige hade fått stort 
ansvar i frågan om klimatanpassningar. Detta inkluderade en omfattande sektors 
utvärdering på regional nivå för hur Sverige skulle kunna påverkas av 
klimatförändringen fram till 2100 (Miljödepartementet, 2009). 
 
Här nedan följer några artiklar/studier som undersökte hur anpassningen till 
klimatförändringar genomförs och vad som behövs för att den ska vara framgångsrik. 
 
I en artikel av Wamsler et al. (2014) presenterades en översyn av de svenska 
kommuners anpassningsåtgärder och deras planering för extrema väderförhållanden. I 
studien ingick Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Lomma, 
Simrishamn, Östra Göinge, Lilla Edet, Lund, Malmö, Salem och Ystad, inklusive de 
större storstadsregionerna Stockholm och Göteborg. I artikeln diskuterades olika 
strategier om hur t ex stadsplaneringen ska vara hållbar, strategier för hållbar 
anpassning både på lokal-och institutionsnivå. Där identifierades även några strategier 
som olika kommuner använde när det gäller klimatriskinformationen. T ex nämndes 
tillhandahållandet av riskinformation och allmänna informationskampanjer. Dock dessa 
var enligt författarna kontroversiella eftersom dem kunde ha moraliska, etiska och 
ekonomiska konsekvenser. Information om (ändrad) risknivå kunde till exempel göra 
människors hus osäljbara, medan försäkringen inte skulle gälla för skador som har 
(ännu) inte inträffat (SOU, 2007). 
 
I en annan artikel som heter ” Barriers in municipal climate change adaptation: Results 
from case studies using backcasting” av Carlsson-Kanyama et al. (a), (2013) 
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undersöktes förutsättningar som gjorde möjligt klimatanpassningsarbete på lokal nivå. 
Författarna kom fram till att anpassning till klimatförändringar på lokal nivå är en ny 
utmaning som kommer att kräva betydande insatser från många kommunala 
myndigheter (Glaas et al., 2010).  
 
Glaas et al. (2010) i sin artikel ”Managing climate vulnerabilities: formal institutions 
and knowledge use as determinants of adaptive capacity at the local level in Sweden” 
kom fram till slutsatsen att sårbarhetshantering i klimatriskfrågor ofta fokuserade på 
tekniska och kortsiktiga lösningar på grund av begränsad samverkan mellan lokala 
branschorganisationer, avsaknad av lokal samordning och avsaknad av metoder och 
traditioner att bygga institutionell kunskap. Detta i sin tur ledde till att 
klimatanpassningsarbete bromsades. 
 
Därför det är viktigt att beslutsfattare och kommuninvånare får nödvändig 
klimatriskinformation och stöd för att kunna anpassa sina verksamheter i god tid. 
Carlsson-Kanyama et al. (a), (2013) menade att anpassning till klimatförändringen 
innebär planering och krisberedskapsarbete och många av de frågor som 
klimatförändringarna kräver ett långsiktigt perspektiv och utmanar traditionella 
värderingar och prioriteringar i lokal planering. Anpassningen kunde hindras t ex av det 
hur globala företag, myndigheter och regionala myndigheter såg på risker med 
klimatförändringar och även också graden av privatiseringar i kommuner, där dåliga 
kunskaper i offentlig upphandling utgjorde ett hinder för anpassning. Enligt författarna 
arbetade ungefär 30 procent av Sveriges kommuner i stor utsträckning med översiktlig 
planering och klimatanpassning och ca 25 procent inkluderade det till viss del i sina 
risk-och sårbarhetsplaner. Mindre än 10 procent jobbade inte alls med sådan planering. 
Detta kunde bero på olika faktorer, bland annat att det fortfarande fanns dålig förståelse 
för den typ av stöd kommuner behövde för att kunna anpassa sig, vilken kapacitet 
kommuner själva hade och för lite förståelse för behovet av stöd från externa 
beslutfattare. 
 
En dansk studie av Larsen (2011) som heter ” Risk as a challenge in practice: 
investigating climate change in water management ” handlade om utmaningar med att 
integrera klimatförändringar i planerings-och beslutsprocesserna. Det faktum var att 
klimatförändringarna hade de funktioner som brist på kunskap och information, 
komplexitet, icke-transparenta konsekvenser och orsaksmekanismer och att de bestreds 
och hade långa tidshorisonter kunde göra det svårt för planerare och beslutsfattare att 
hantera dem. Utmaningarna enligt författaren fanns även i att betrakta synpunkter från 
allmänheten, efterfråga på en viss kunskap och rationellt beslutsfattande. 
 
I en annan studie av Johannessen et al. (2013) som heter ” Social learning towards a 
more adaptive paradigm? Reducing flood risk in Kristianstad municipality, Sweden” 
riktade författarna sig på att studera hur socialt lärande uppstod i Kristianstads kommun, 
en av de mest översvämningsdrabbade kommunerna i Sverige. I studien kom författarna 
fram att för att bygga upp motståndskraft och anpassningsförmåga krävdes en 
sinnesövergång till ett paradigm för t ex översvämning d.v.s. att kunna leva med 
översvämningar och förbereda för det oväntade, att erkänna att vatten inte kan 
kontrolleras på en viss nivå. Studien visade att kunskapsutvecklingen hämmades av den 
svenska decentralisering och att det krävdes en planering för inlärningsstrategi, 
inklusive att lära av internationella erfarenheter och behov av mer aktiv samordning på 
nationell nivå. Studien underströk vikten av bra mellanmänsklig kommunikation. Det 
innebär att god mellanmänsklig kommunikation var central för framgång, den 
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kännetecknades av en dialog utan prestige, positionering eller dominans. Man måste 
fokusera på det gemensamma problemet, samarbeta genom öppen kommunikation, 
ohämmad tänkande och konstruktiv konfliktlösning (Schusler et al., 2003).  
 
I följande uppsats av Kasa et al. (2012) som heter ” Central government ambitions and 
local commitment: climate mitigation initiatives in four municipalities in Norway and 
Sweden” fokus låg på begränsningsåtgärder av miljörisker i samband med 
klimatförändringar. I uppsatsen användes begreppet begränsning av effekterna för 
klimatförändringar istället för anpassning som är en bredare uppgift för kommunerna. 
Författaren menade att skillnaden mellan politik för begränsning och anpassning var 
inte entydig, eftersom begränsning också kunde betraktas som ett verktyg för lokal 
anpassning. Studieresultatet visade att lokala koalitioner av engagerade människor som 
bildade olika strukturer av varierande sammanhållning var viktiga för framgång i arbete 
med utveckling av lokala begränsningsinitiativ. Författarna byggde detta på antagandet 
att mildra klimatförändringarna på lokal nivå var både beroende av konkreta initiativ 
samt en bredare mobilisering av det lokala samhället. 
 
I en annan studie av Dymén et al. (2013) ”Adapting to Climate Change in Swedish 
Planning Practice” beskrevs på vilket sätt klimatriskreducerande åtgärder, särskilt 
kommunal energiomvandling av infrastruktur, var i fokus för Sveriges 
klimatanpassningsarbete. Hans studie visade att nyligen har anpassningsåtgärder ökat i 
prioritet och de som hade ansvaret för planeringen på kommunal nivå utmanades att 
integrera både begränsning och anpassning. Studien visade vilka problem kommuner 
stötte på i klimatanpassningsarbete där både ekonomiska och sociala dimensioner var 
inblandade. I studien användes intervjuer med kommunala planerare och regionala 
organ samt en genomgång av policydokument. Slutsatsen som studien kommer fram till 
var att kommunerna skulle behöva få hjälp i sin klimatplanering av starkare regionala 
och nationella engagemang. Detta stämmer bra överens med Carlsson-Kanyamas (a), 
(2013) studier. 
 
Enligt Dymén et al. (2013) både LIP, det lokala investeringsprogrammet, och det lokala 
klimatinvesteringsprogrammet Klimp, spelade en viktig roll i genomförandet av 
begränsningsdominerade klimatförändringspolitik som Sverige fokuserade på i ungefär 
tio år, fram till 2006, då allmänheten och officiella medvetenheten om 
klimatförändringen kom in i en ny fas. Sedan dess skedde en markant ökning av 
medvetenheten om behovet av anpassning, inte bara när det gäller energirelaterade 
frågor i alla samhällssektorer. Studien av Dymén et al. (2013) visade att trots alla 
ansträngningar var det fortfarande begränsningsåtgärder som dominerade i 
kommunernas planeringspraktik men att anpassningsfrågor långsamt började ingå i 
kommunernas planeringsarbete.  
 
I en annan studie som heter “The Mitigation-Adaptation Dichotomy and the Role of 
Spatial Planning” visade Biesbroek et al. (2009) vikten av att inleda diskussion om 
varför begränsning och anpassning ses som separerade synsätt på samma problem och 
visar den roll som fysisk planering hade i debatten om klimatförändringarna.  
Studien visade också att även om det fanns en växande medvetenhet om att den fysiska 
planeringen hade en betydande potential att kombinera begränsning och 
anpassningsåtgärder på lokal nivå, hade det spelat en begränsad roll i klimatdebatten 
hittills. Den ökande medvetenheten om att både begränsning och anpassning måste 
beaktas i planeringsarbete krävde också olika sätt att hantera dem utan att skapa 
konflikter (Biesbroek et al., 2009). 
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Mossberg et al, (2013) skrev i sin studie ”Risk and vulnerability analysis: A feasible 
process for local climate adaptation in Sweden?” om vikten av att använda i Sverige  
den svenska obligatoriska processen för risk och sårbarhetsanalys (RVA) som ett medel 
för att förbättra det lokala klimatanpassningsarbetet. Studien lyfte upp fördelar med 
RVA och dess övergripande strategier för att hantera alla hot och ha uppsyn över alla 
viktiga samhällsfunktioner. Olika svenska kommuner deltog i fallstudien. Problem som 
identifierades i studien var brist på tillräcklig kunskap för att identifiera effekterna av 
klimatförändringarna på nivån för respektive specialist eller stadsdelsförvaltningen och 
brist på resurser för att utföra analysen samt att RVA brukar inte används i långsiktiga 
perspektiv vilka fordras vid klimatanpassningsarbete.  
 
En annan studie ”Kommunpolitikers och kommunchefers syn på klimatförändring och 
anpassningsbehov. Resultat från en enkätundersökning” av Carlsson-Kanyama et al. (b), 
(2013) visade att attityder och opinionen kring klimatförändringar kunde påverka 
effektiviteten av klimatanpassningsarbete i kommuner, att det var viktigt vad 
kommunala politiker och kommunala chefer själva tyckte i frågan. Resultat pekade på 
att kommunala chefer och kommunala politiker kunde delas in i tre grupper: 
klimatövertygade (30 %), osäkra (61 %) och klimatförnekare (9 %), utifrån svaren på 
frågor om klimatförändringens existens samt att människan orsakar denna. 70 % av 
cheferna och politikerna inte var helt övertygade om att klimatet förändras i en tid. 
Studien visade att klimatförnekare påverkade opinionen och att de som inte trodde att 
klimatförändringen äger rum också var mindre benägna att anpassa sig än de som trodde 
på den. När bakgrundsfaktorer som kön, anställning, kommunstorlek och politisk 
tillhörighet analyserades upptäcktes följande samband. Det visade sig att andelen 
klimatförnekare var högre bland män än bland kvinnor och en större andel av 
förnekarna fanns i mindre kommuner än i större. För politiker var andelen 
klimatförnekare störst bland moderater och sverigedemokrater. Det hittades samband 
mellan förnekelse respektive övertygelse när det gäller i vilken grad man tagit initiativ 
till anpassning i den egna kommunen, hur man såg på klimatforskarnas prognoser och i 
vilken mån man ville ha mer information om klimatförändringen. Kommunala politiker 
och kommunala chefer, de som var övertygade om att klimatförändringen fanns, visade 
betydligt större benägenhet att anpassa sig än de som förnekade klimatförändringar. De 
flesta kommunala chefer och politiker bedömde i övrigt hotet med klimatförändringar 
när det gäller världen som helhet lika allvarligt som den svenska allmänheten men de 
såg mindre allvarligt på klimathotet i Sverige än det gjorde allmänheten och ännu 
mindre allvarligt på kommunal nivå än allmänheten gjorde. Studien visade att även 
klimatövertygade politiker och kommunchefer i stort sätt inte ville ha mer 
klimatriskinformation och många av de inte tyckte att klimatprognoserna stämde. 

I en rapport av Pettersson-Strömbäck et al. (2013) ”Hur individen uppfattar negativa 
effekter av klimatförändringarna – Resultat från en enkätstudie”, som gjordes på 
uppdrag av Naturvårdsverket, fanns en studie om hur allmänheten och den enskilda 
individen uppfattade de negativa konsekvenserna av klimatförändringar. Studien 
genomfördes i form av en webbenkät som skickades till utvalda företag och besvarades 
av 1050 personer. Det var intressant att studien visade att män tenderade att betona 
risker som lägre än vad kvinnor gjorde, s.k. ”the white male effect” (Byrnes et al. 1999). 
Resultaten av studien visade också att uppfattningen om negativa effekterna av 
klimatförändringar varierade bland olika målgrupper. T ex yngre respondenter 
tenderade att uppleva att genomförandet av åtgärder mot negativ påverkan av 
klimatförändringar gick trögt däremot äldre respondenter tenderade att tycka att åtgärder 
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inte var nödvändiga. Studien visade också att det fanns brist på kunskaper om varför 
sådana skillnader fanns och förespråkade mer studier om hur kulturteori och affekter 
skulle kunna eventuellt förklara variationen i individernas inställning till 
klimatförändringar. En av de viktiga slutsatserna i studien var att informationsinsatser 
måste skräddarsys från målgrupp till målgrupp och hänsyn måste tas till t ex kön och 
ålder.   

En studie om hur Finland arbetade med klimatanpassningsfrågor genomfördes av 
Mickwitz et al. (2009). Mickwitz et al., (2009) analyserade klimatanpassningsarbete i 
två specifika sektorer - transport och teknik samt innovation på nationellnivå och på 
regional och lokalnivå i två Finlands regioner - huvudstadsregion och Kymmenedalen. 
Studien visade att det var svårt att integrera klimathänsyn, d v s begränsning och 
anpassning i politisk agenda. Trots det pågående arbetet med klimatfrågor 
betydelsefulla åtgärder var ännu inte genomförda. Samt fanns det svaga kopplingar 
mellan olika sektorer vilket enligt studiens författare var resultat av otillräckliga resurser 
och avsaknaden av omfattande konsekvensbedömningar av sektorpolitik. Studien visade 
avsaknaden av konsekvent politik och integration, brist på statligt stöd och styrning på 
regional och lokal nivå. 

En annan studie av Næss et al. (2005) analyserade hur två norska kommuner hanterade 
översvämningar. Studien visade vikten av starka politiska intressen i kommunernas 
klimatarbete. När starka politiska intressen sammanföll med ekonomiska intressen med 
betalningsvilja och stöd från nationell nivå genomförandet av åtgärder för 
översvämningsskydd gick snabbt. Studien fann också att det var svag samverkan mellan 
kommuner, landsting och nationell nivå när det gällde information och lärande. Detta 
går att jämföra med en svensk studie av Storbjörk (2007) där framkom att när det gäller 
anpassning på lokal nivå kunde uppstå konflikter mellan prioritering av säkerhet och 
minskning av sårbarhet samt frågor som rör landskapet. T ex konflikt mellan önskemål 
att bygga nära vatten och minska sårbarheten till översvämningar. En utmaning enligt 
Storbjörks studie var att kunskap och information om klimatförändringarnas effekter 
fortfarande bristfällig och hindrar genomförandet av anpassningsåtgärder samt visade 
studien att även ansvarsfrågan behövde diskuteras mer.  

 
5 Diskussion av studiens resultat 
 
Utifrån fördelningen av bakgrundsfaktorer som kön och anställning i kommun eller i 
privata företag observerades inga märkbara skillnader mellan svaren eller skillnader i 
inställning till studiens syfte. Eftersom att intervjuerna var genomförda genom 
personliga möten med informanterna kunde deras reaktioner under intervjuer observeras 
och tolkas utifrån det. 
 
Däremot respondenter som hade chefsposition eller var miljöansvariga av naturliga skäl 
ofta visste mer om företagets/verksamhetens miljöarbete i samband med 
klimatförändringar än personer med annan befattning inom företagen/verksamheter. 
Detta märktes genom att informanter kunde ge mer uttömmande svar. 
 
Från jämställdhetsperspektiv var det intressant att notera att de flesta informanter i 
chefspositionen var män, 9 av 10 informanter, vilket speglar samhället i övrigt.  Endast 
12 procent av kvinnor är idag vd:ar, i börsbolag är siffran 2,4 procent (IFAU, 2007).  
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Några små skillnader fanns i svaren bland representanter från olika branscher. T ex var 
byggföretagen mer medvetna om risker med klimatförändringar lokalt än 
transportföretag och företag inom fastighetsbranschen. Samt att alla företag hade bra 
kännedom om risker med klimatförändringar i övrigt. Utifrån studien gick det inte att 
fastställa vad de små skillnaderna berodde på men en av de möjliga förklaringarna kan 
vara att byggföretagen hade bättre lokalkännedom och därför kunde veta lite mer om 
risker med klimatförändringar i närliggande miljö. 
 
Resultaten av studien visade att kunskaper om risker som finns i samband med 
klimatförändringar enligt själva företagen var i allmänhet ganska goda bland de 24 
undersökta företag/kommunverksamheter. Många av de informanter som svarade på 
enkätsfrågor kunde ge flera exempel på risker med klimatförändringar. Bland annat 
nämndes att dagvattennätet inte är dimensionerat för ökat regn, att det finns risk för nya 
typer av skador på växtligheten, risk för översvämningar, värmeböljor och att nederbörd 
uteblir eller blir för stor (punktlistor till frågor 8 och 9). 33 procent av intervjuade 
uppgav att de hade goda kunskaper om klimatrisker, 42 procent tyckte att deras 
kunskaper varken är goda eller dåliga (Figur 9). Detta kan troligen bero på att i vårt 
moderna samhälle finns många möjligheter att inhämta information och att senaste 
tiders fokus bland olika media var lagt på just klimatförändringar och dess 
konsekvenser. Samtidigt har även kraftiga oväder ökat i antal i Sverige vilket i sin tur 
troligen också bidrar till att människor bli mer uppmärksamma på medias rapportering 
om klimat och klimatförändringar. I intervju nr 6 sägs att: ”Jag tror att gemene man 
idag är mer medveten om risker och på långt perspektiv. Kommunen tar ansvar genom 
att åka med gasbilar, elbilar. Jag tror att folk mer och mer medvetna om det. 
Källsortering och allting. Jag tror att kommun är en viktig del i det att kommunicera det 
här utåt”. 
Risken finns att människor överskattar eller underskattar sina egna kunskaper (Allwood 
et al., 2001; Prohaska et al., 1995), har olika uppfattningar av risker, s.k. riskperception 
(Williamson, 2005; Enander, 2005) och även själva definitionen av risken kan variera 
från individ till individ (Williamson, 2005). Naturligtvis kan man diskutera även så vida 
respondenternas egen bedömning stämmer med verkligheten eller om de svarade i 
egenskap av privatpersoner eller företag/kommunverksamhetsanställda. 
 
Studien visade att bland respondenter fanns även de som hade enligt de själva dåliga 
kunskaper om risker med klimatförändringar. Kunde det bero på ointresse eller att 
media trots allt inte kan nå alla med sin information? Jag nämner här media och inte 
Katrineholms kommun eftersom att t ex de flesta som svarade på enkäten, 73 procent av 
dem, uppgav att de söker information själva genom olika sökmotorer på nätet. Bara 18 
procent av tillfrågade i enkäten svarade att de vänder sig till miljökontoret och 9 procent 
letar efter informationen på kommunens hemsida (Figur 7). För att förändra människors 
beteende och attityder i frågan om risker med klimatförändringar finns det flera faktorer 
som påverkar som t ex media, familj, vänner, erfarenheter, olika händelser, värderingar 
och så vidare (Ajzen, 1991). 
 
Att människor inte alltid är intresserade av miljöriskinformationen kan bero på att de 
tenderar att bedöma risken för egen del som mindre än för andra eller för folk i 
allmänhet (Enander (i Johansson och Küller, 2005)). Detta kan förklaras att vi kan tro 
på att vi har kontroll över situationen och av den anledningen är optimistiska. Vi kan 
känna till en risk utan att uppleva att man själv kan drabbas av den. För att öka 
miljömedvetenhet föreslår Gardner och Stern (2002) olika strategier t ex information, 
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utbildning, incitament och community management (samverkan i grupper). Det 
stämmer väl med resultaten från enkäten där respondenter efterfrågar att kommun bör 
använda tidningar (Katrineholms Kuriren), använda foldrar, föreläsningar, personlig 
information från kommunen, involvera kommuninvånare i aktiviteter, upplysa på 
kommunens hemsida och i bibliotek. 
Rimal (2003) skriver att för att motivera vissa individer kan t ex hälsokampanjer 
användas med meddelanden som belyser riskerna med passivitet. 
 
Bland de intervjuade var det endast 25 procent (Figur 10) som visste var i Katrineholms 
kommun de kan inhämta miljöriskinformation kopplad till klimatförändringar och bara 
8 procent av de intervjuade var i kontakt med energi- och klimatrådgivningen. Det kan 
tyda på att det inte finns något stort behov/intresse i den sorten av informationen just nu. 
Enligt studien har bara 16 procent av företagen mycket stort behov av 
miljöriskinformation i samband med klimatförändringar, 16 procent har stort behov och 
67 procent litet behov (Figur 13). 
 
Trots detta relativt svaga intresse uppgav 50 procent av de som svarade på enkäten att 
de vill ha mer klimatriskinformation från kommunen och 17 procent uppgav att de inte 
har något behov av klimatriskinformationen (Figur 3). Av de intervjuade, sa 58 procent 
att det är viktigt och 7 procent uppgav att det är mycket viktigt att kommunen 
informerar om risker som finns i samband med klimatförändringar (Figur 11). 
Dessutom uppgav 100 procent av de intervjuade att de tycker att kommunens 
klimatriskinformation kan bidra till minskning av miljöriskeffekter lokalt. T ex i 
intervju nr 5 sa den intervjuade att: ”Allt man läser är bra. Personligen tycker jag att 
man är för lat för att göra någonting, men det är bra om man trycker på företag för att 
det är dem som kan åtgärda, har resurser och möjlighet”. Och i intervju nr 3 sägs det:” 
Om man har information om vad man kan göra så förhoppningsvis kan det (utsläppen) 
minska. Information är alltid bra. Om man har information, känner till det så då är det 
lättare att göra någonting åt det”. 
 
Från intervju med kommunens energi- och klimatrådgivare framgick att kommunen inte 
riktigt prioriterar förmedlingen av klimatriskinformationen. Enligt energi- och 
klimatrådgivare detta kan bero på att Katrineholms kommun inte är lika utsatt för 
klimatförändringarnas konsekvenser som många andra kommuner i Sverige. Från 
intervju med honom framgår att: ”… vissa kommuner har gjort mer av oss, så är det, 
men det var kommuner som har legat ganska lågt, t ex Karlskrona, Värmland osv, de 
som ligger så att de blivit utsatta. Men vi som inte varit utsatta har inte sett frågan, det 
har inte prioriterats upp på samma sätt”.  
 
En liten del av allmän klimatriskinformation finns på kommunens hemsida, men i fall 
om företag/kommunverksamheter behöver mer information förväntas det att de själva 
ska vara aktiva för att få tag på informationen t ex genom personliga kontakter, 
mailkontakt eller miljöinspektörer. ”….. Det som finns på hemsidan är mer kopplat till 
översvämningar och när det gäller klimat frågan i helhet då är det mer förnyelsebar 
energi, bränsle och minska utsläppen, om inte vi ta åtgärder vilka konsekvenser det kan 
få…. På hemsidan finns lite allmän information. Om man ska bygga något då ska man 
vända sig till en planarkitekt osv. Men ställer de frågan då måste vi svara. Det kan 
handla om skyfall t ex eller om vatten samlas, avrinning osv” (Intervju med energi- och 
klimatrådgivare). 
På frågan om vilket som är det effektivaste sättet att informera företag om miljörisker 
svarade energi-och klimatrådgivare att företagen bör informeras ”via miljöinspektörer. 
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De har ju kontinuerlig kontakt och tillsyn och bygglov också, då har de naturliga 
mötesplatser. (Intervju med energi- och klimatrådgivare).  
 
I två intervjuer, intervju 10 och 12, framkom att för att minska klimatpåverkan behövs 
pengar. T ex för att bygga nya vägar, säkra byggnader, köpa klimatsmarta maskiner, 
förstärka stränder, minska utsläppen från logistik osv behövs investeringar och då är det 
företag och inte privatpersoner som i första hand borde hjälpa till eftersom det är företag 
som har ekonomiska möjligheter. Detta verkar stämma väl med studier av Lindström 
och Küller (2008). De gjorde en analys av skillnader i åsikter mellan politiker, 
tjänstemän, miljöföreträdare och allmänheten i fyra svenska kommuner med inriktning 
på hållbar utveckling. Målet var att identifiera hållbara utvecklingsprioriteringar och hur 
man upplever ansvaret för detta. Hållbar utveckling upplevdes som viktigast på den 
globala nivån än på den kommunala och familjens nivå trots att beslutsfattandet, 
samarbete och deltagande ansågs viktigast på den kommunala nivån. Allmänheten 
kände mindre individuellt ansvar och mindre möjlighet att påverka än de andra 
grupperna. I studien kom man fram till slutsatsen att en attitydförändring behövs för att 
öka ansvaret för frågor som individen själv kan ta ansvar för. 
 
Enligt Ajzen (1991) kan attityder påverkas av flera faktorer som t ex media, familj, 
vänner, erfarenheter, olika händelser, värderingar osv. Attityder i sin tur kan påverka 
beteende. Därför behövs arbete med olika målgrupper och skräddarsydda inriktade 
kampanjer för att ändra människors attityder i klimatfrågan. I studien framkom tydligt 
att respondenter ville se mer information om klimatrisker från kommun genom olika 
media, t ex tiningen (Katrineholms Kuriren), mobiltelefonappar, hemsidan osv.  
 
För att riskkommunikationen ska fungera på ett bra sätt behövs det att informationen 
som erbjuds bedöms som trovärdig och mottagare av informationen måste känna tillit. 
(Hedquist, 2002; Kasparsson, et al., 1992; Peters, et al., 1997). När det gäller 
trovärdigheten då bedöms kommunens klimatriskinformation som övervägande 
trovärdig av 42 procent av de intervjuade och 58 procent kunde inte bedöma det för att 
de inte varit i kontakt med kommunens miljöriskinformation (Figur 12). Det är ett bra 
betyg för kommunen. I intervju nr 7 sägs att information från kommun är: ”Absolut 
trovärdig. Lättförklarligt, man blir övertygad även om man inte så insatt i det, man har 
tecknade bilder, man har lätt att förstå även för de som kanske inte så duktiga på 
språket. Alltså bra information för alla. Jag litar helt på informationen.” Kommunens 
energi- och klimatrådgivare bekräftar att informationen som kommunen erbjuder är 
trovärdig. Han sa i sin intervju: ”Det är saklig information vi ger. Information skall 
vara saklig med fakta och den förutsätter att det måste finnas välgrundade delar i det”. 
 
Studien visade att attityder kring klimatriskinformationen som kommunen erbjuder var i 
stort sätt positiva och de flesta av respondenterna tyckte att den informationen behövs. 
Resultatet av studien visade att de flesta som blev intervjuade tyckte att Katrineholms 
kommun erbjuder bra service när den förmedlar klimatriskinformation. T ex en av de 
intervjuade i intervju nr 7 sa: ” Jag tycker kommun gör ett bra jobb, de delar ut 
information med fakturor, olika foldrar, jag har inga bekymmer med att uppmärksamma 
det. Jag tycker att kommun gör ett jättebra jobb. Kommunens hemsida är jättebra, 
likadant som företag bli man informerat på olika sätt. Även våra underleverantörer få 
den informationen så kommun har jättebra utskick.” 
 
Däremot var resultatet av enkäten i fråga om kommunens service lite mer spretigt. Detta 
kan bero på att enkätundersökning som metod har en del av brister. T ex finns det risk 
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att informanter missuppfattar frågor och att mycket hänger på frågeformuleringar. Det 
är svårare att analysera svaren för att det inte finns möjlighet att ställa följdfrågor 
(Ejlertsson, 2005).  T ex i enkätens fråga om informanterna var nöjda med den service 
som Katrineholms kommun erbjuder i samband med klimatriskinformation svarade 16 
procent att de är nöjda, 17 procent att de i stort sätt nöjda, 50 procent var varken nöjda 
eller missnöjda och 17 procent var inte nöjda alls. Det är svårt att tolka resultatet här 
och veta vad det beror på. Nackdelen med enkäter är att man får bara kvantitativa svar. 
Min tolkning är att 50 procent av de som svarade att de var varken nöjda eller missnöjda 
med kommunens information kanske inte haft någon kontakt med Katrineholms 
kommun i den här frågan eller svagheten ligger i metoden som användes till studien.  
Det negativa resultatet borde dock tas på allvar och kanske undersökas lite djupare för 
att kunna förbättra servicen. I rapporten 5664 från Hållbar Sanering (Naturvårdsverket, 
2007) står att det är viktigt att göra en utvärdering av riskkommunikationen. 
 
Det var svårt att alltid betona att frågorna gällde just klimatriskinformation. I vissa 
intervjuer och även i enkäten gled svaren åt allmän miljöriskinformation istället. Det var 
svårt att hålla isär begreppen. Därför kan en del av svaren vara svårtolkade. 

Bortfallsanalys av enkäten skulle kunna säkerställa enkätresultaten men den gjordes inte 
på grund av att det var omöjligt att spåra vilka respondenter svarade på enkäten för att 
den var anonym. Därför fanns det ingen möjlighet att jämföra de två grupperna, en 
grupp som svarade och den som inte svarade. Förmodligen fanns det flera faktorer som 
gjorde att deltagandet var så lågt, 12 företag av 70 svarade på enkäten. Bland annat 
kunde det bero på tidsbrist hos respondenterna, ointresse till ämnet, avsaknaden av 
miljöansvariga på företagen, tillgång till teknik. Det fanns ingen belöning i form av t ex 
biobiljetter som troligen skulle kunna höja deltagandet. Låg deltagandet kunde bero 
även på enkätens eller följebrevets brister i utformning.  

Därför var det svårt att generalisera resultaten med utgångspunkt från enkätsvaren för 
att varje svar i det fallet hade relativt stark påverkan på resultatet. 

Resultaten av litteraturstudien visade att kommuner i Sverige hade fått stort ansvar i 
frågan om klimatanpassningar. För att klimatanpassningarna ska vara framgångsrika 
behövdes enligt olika studier att allmänheten och olika aktörer som var verksamma i 
kommunerna skulle delta i det arbete. Då krävdes att nödvändig information spreds och 
att alla parter kände sig involverade och engagerade (Kasa et al., 2012). Studier visade 
att lokala initiativ var mycket viktiga i klimatanpassningsarbete och det var viktigt med 
tillhandahållandet av riskinformation och allmänna informationskampanjer (Wamsler et 
al., 2014). Bra mellanmänsklig kommunikation på alla nivåer var en förutsättning för att 
klimatanpassningsarbete skulle bli framgångsrikt (Johannessen et al., 2013). Enligt 
Larsen (2011) låg utmaningarna även i att betrakta synpunkter från allmänheten, 
efterfråga på en viss kunskap och rationellt beslutsfattande, d.v.s. efterfrågades en god 
kommunikation mellan alla involverade parterna (Figur 1). Det var viktigt att 
beslutsfattare och kommuninvånare fick nödvändig klimatriskinformation och stöd för 
att kunna anpassa sina verksamheter i god tid (Carlsson-Kanyama et al. (a), 2013).  
I litteraturstudien framkom att både begränsning och anpassning måste beaktas i 
planeringsarbete (Biesbroek et al., 2009), vilket stämde bra överens med en annan 
studie av Dymén et al. (2013) som visade att trots alla ansträngningar var det 
fortfarande begränsningsåtgärder som dominerade i kommunernas planeringspraktik, 
men att anpassningsfrågor långsamt började ingå i kommunernas planeringsarbete. 
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Det var intressant att ta reda på att risk och sårbarhetsanalys (RVA) och dess 
övergripande strategier för att hantera alla hot och ha uppsyn över alla viktiga 
samhällsfunktioner kunde ha positiva effekter på kommunernas planering av 
klimatanpassningsåtgärder (Mossberg et al., 2013). 

I litteraturstudien framkom att samverkan mellan kommuner, landsting och nationell 
nivå när det gäller information och lärande behöver förstärkas (Næss et al., 2005). Detta 
stämde bra överens med studien av Mickwitz et al. (2009) som visade att avsaknaden av 
konsekvent politik och integration, brist på statligt stöd och styrning på regional och 
lokal nivå kunde leda till att arbetet med klimatanpassningsfrågor försenades. 

Litteraturstudien visade att det var viktigt vilka attityder kommunpolitiker och 
kommunchefer hade kring riskinformationen om klimatförändringar (Carlsson-
Kanyama et al. (b), 2013). Det visade sig att 70 procent av kommunpolitiker och 
kommunchefer inte var helt övertygade om klimatförändringar i den närmaste 
framtiden. Deras attityd ledde till att kommunens klimatanpassningsarbete försenades 
och bortprioriterades. Samt konsekvensen av deras attityd kunde bli minskad 
trovärdighet från kommuninvånare för att de som inte är övertygade själva har mycket 
svårt att övertyga andra (Hedquist, 2002).  
 
Fallstudie av klimatriskkommunikation i Katrineholms kommun visade inte stora 
skillnader i respondenternas svar utifrån bakgrundsfaktorer, men litteraturstudien 
däremot visade att bakgrundsfaktorer som kön, politisk tillhörighet, anställning, 
kommunernas storlek hade samband med hur klimatriskinformationen uppfattas. Det 
kan bero på att studien omfattade bara 24 företag och därför inte kan helt spegla 
verkligheten. Detta kräver närmare undersökning för att ta reda mer på vad som kan 
ligga bakom sådana korrelationer. Troligen behövs det målgruppsinriktade 
informationskampanjer för att sprida kunskaper om klimatförändringar. Detta stämde 
bra överens med studien av Pettersson-Strömbäck et al. (2013) som också betonade att 
bakgrundsfaktorer som kön och ålder hade stor betydelse för hur risker med 
klimatförändringar uppfattas och att det krävs flera studier för att undersöka det 
närmare.  
 
Den här studien stämde bra överens med litteraturstudien om chefernas inställning till 
klimatförändringar där kommunchefer och politiker tenderade att delvis hålla med att 
risker med klimatförändringar existerade, men själva inte alltid ville ha mer information 
om riskerna (Carlsson-Kanyama et al. (b), 2013). T ex enkäten visade att många var 
medvetna om klimatrisker (punktlista till fråga 8) men själva hade inget stort behov av 
att ta del av den informationen (Figur 3). Skillnaden med Carlsson-Kanyamas studien 
var att inte alla tillfrågade i den här studien var chefer, bara 15 av 24 informanter hade 
chefsposition eller var miljöansvariga på företagen. Respondenternas svar kunde bero 
på att de inte tyckte att deras företag berördes av klimatförändringar eller fick de 
informationen på ett annat sätt eller tyckte att ansvaret för anpassning och åtgärder av 
negativa konsekvenser av klimatförändringar och hållbar utveckling låg på regeringen 
(Lindström, 2008).   
 
Bland intervjuade i den här studien 67 procent (Figur 13) uppgav att de inte behövde 
själva någon klimatriskinformation från kommun, men samtidigt 100 procent tyckte att 
klimatriskinformationen från kommun kunde bidra till minskning av miljöriskeffekter i 
övrigt. Det är också intressant att ingen av respondenterna svarade att de hade personligt 
erfarenhet av hur kommun kunde bidra till minskning av miljöriskeffekter lokalt. Detta 
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kunde bero på att Katrineholms kommun är den kommun som inte drabbats så hårt av 
klimatförändringar och därför företagen kände inget stort behov att anpassa sig eller 
vidta förebyggande åtgärder och därför inte hade något erfarenhet av detta. 
 
Det behövs fler studier för att ta reda på vad som kommunerna behöver göra och vilka 
behov av stöd kommunerna har. Eftersom att kommunerna har olika behov så 
fortfarande finns det dålig förståelse för den typ av stöd kommunerna behöver för att 
kunna anpassa sig, vilken kapacitet kommuner själva har och för lite förståelse för 
behovet av stöd från externa beslutfattare (Carlsson-Kanyama et al. (a), 2013). 
 
5.1 Förslag till förbättrad service i samband med förmedling av 
klimatriskinformation i Katrineholms kommun 
 
Här följer några förslag som framkom genom intervjuer (svar på frågan ”Vad innebär 
bra service i samband med miljöriskinformation för dig?”) och enkäter (svar på frågan 
10, frågan 11 och frågan 12 a, b ).  
 

o Hemsidan bör vara översiktlig och med lättillgänglig information och uppdateras 
ofta. Kunder/företag förväntar sig snabba svar, vettiga svar, personlig kontakt 
om det behövs. Det skall vara lätt att hitta på hemsidan, skall finnas information 
om kontaktpersoner, information ska vara lätt att förstå, inga krångliga termer. 
Bra med hemsida med frågor/svar funktion eller med sökord. 
 

o Bra att göra utskick av klimatriskinformation med olika fakturor, folder, 
infoblad. Och en del förespråkar personlig kontakt och att man snabbt får hjälp 
när man frågar om det.  

 
o Informationen bör förmedlas genom hemsidan, kommunens nyhetsbrev, appar 

till smartphones, tidningar, t ex Katrineholms Kuriren, möten kan ordnas av 
kommunen, foldrar, föreläsningar, personlig information från kommunen, 
involvera kommuninvånare i olika aktiviteter, använda bibliotek. 

 
Genom litteraturstudien framkom följande förslag: 
 

o I framtiden för att förbättra riskkommunikationen skulle kunna göras t ex 
problemidentifiering, tillsättas en projektgrupp, göras situationsbeskrivningar 
med målanalys, målgruppsanalys, medieanalys, resursanalys (Hedman, 1999). 
 

o Målgrupper som klimatriskkommunikation är avsedd för borde studeras mer för 
att hitta ett mer effektivt sätt att nå de (Carlsson-Kanyama et al. (a), 2013; 
Pettersson-Strömbäck et al. 2013). 
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5.2 Felkällor 
 
Kvalitativa metoder som intervjuer syftar inte på att mäta kvantitet och kan därför ha 
”upptäckarproblem”, d.v.s. problem med att hitta en eller flera kvaliteter hos en 
företeelse (Dalen, 2008). För att minska problemet måste urvalet vara så brett som 
möjligt d.v.s. maximera variationen. Antalet intervjuer borde alltså öka om man vill ha 
ett mer pålitligt studieresultat. 
 
Antalet företag/kommunverksamheter som svarade var ganska lågt. Det kunde bero på t 
ex response bias för att de som hade ett intresse för frågan valde att svara medan de 
ointresserade inte svarade (National Center for Education Statistics, 1996). 

Bortfallsanalys skulle kunna säkerställa enkätresultaten, men den gjordes inte för att det 
var väldigt svårt att få tag i informationen från de företag som inte ville svara på 
enkäten. Förmodligen fanns det flera faktorer som gjorde att deltagandet var så lågt, det 
var bra 12 företag av 70 som svarade. Bland annat kunde det bero på tidsbrist hos 
respondenterna, ointresse till ämnet, avsaknaden av miljöansvariga på företagen. Det 
fanns ingen belöning i form av t ex biobiljett heller vilket troligen skulle kunna höja 
deltagandet. Det kunde bero även på enkätens eller följebrevets brister i utformning. 

Validiteten i enkätundersökning kan vara låg då deltagarnas tolkningsmöjligheter var 
stora. Samt även andra yttre faktorer som t ex deltagarnas humör, trötthet eller irritation 
kunde påverka resultaten (Ejlertsson, 2005). För att få fram den information man vill ha 
är det viktigt att samspelet mellan informant och den person som ställer intervjufrågor 
fungerar. Det är viktigt att följdfrågor leder till mer öppna svar vilket kan vara lite svårt 
ibland. Ibland svarar inte intervjuade personer riktigt på frågan. 
 
Det kunde vara att personen som var tillfrågad att vara informant inte hade riktigt de 
befogenheter inom företaget som gav möjlighet att svara på intervjuns frågor. T ex 2 
företag hade bara sina kontor/avdelningar i Katrineholm och deras huvudkontor, där 
miljöansvariga fanns, låg i en andra stad i andra kommuner. 
 
Det fanns risk att svarsalternativ kunde uppfattas olika, t ex ” varken/eller”-alternativet 
kunde tolkas som ”vet ej” eller dels kunde det tolkas som att man var neutral i frågan. 
 
Svårigheter med att analysera intervjuer ligger i tolkningen. T ex så kallade haloeffekten 
där några detaljer i materialet kan få för stor betydelse beroende på hur den som 
intervjuar uppfattar den intervjuade. Haloeffekten är tendensen att tycka om (eller tycka 
illa om) allt hos en person – även om sådant man inte har en aning om (Thorndike, 
1913). Den risken finns speciellt i en sådan liten studie där det finns så litet urval och 
intervjuerna är personliga. Och ibland tar man saker förgivet, ser mönster där det inte 
finns, fyller i luckor, blir hemmablind.  
 
Risken fanns att personer som deltagit i studien svarade på frågor mer personligt och 
inte från företagens perspektiv. Det fanns risk att de uppskattade sina egna kunskaper 
istället för vilka kunskaper som finns inom företagen. Samt det finns även risk att 
respondenter överskattade eller underskattade sina egna kunskaper. Enligt studier kunde 
självbedömningsförmåga ha samband med t ex kön, kulturell bakgrund, erfarenhet, 
utbildningsnivå, självkänsla osv. (Allwood et al., 2001). Personer som inte kan så 
mycket tenderar ofta att överskatta sin förmåga, medan personer som kan mer snarare 
underskattar sin förmåga (Prohaska et al., 1995).  
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 Slutsats 6

Resultatet av studien visade att Katrineholms kommun informerar 
företag/kommunverksamheter om risker med klimatförändringar på olika sätt.  
Från intervju med kommunens energi- och klimatrådgivare och från andra informanter 
framkom att Katrineholms kommun förmedlar klimatriskinformation genom sin 
hemsida, genom miljöinspektörer och sin energi- och klimatrådgivning. Samtidigt 
betonade kommunens energi- och klimatrådgivare att det är en frivillig verksamhet och 
Katrineholms kommun gör ingen särskild reklam för den. Det borde kanske förändras 
med tanke på att väldigt många av de som svarade på enkäten och som blev intervjuade 
inte visste att det finns en sådan service. Nästan alla respondenter hade positiva attityder 
kring klimatriskinformationen som kommunen erbjöd och de flesta var positivt inställda 
till att informationen förmedlades via Katrineholms kommuns hemsida. 

De 24 undersökta företag/kommunverksamheter idag enligt de själva hade ganska goda 
allmänna kunskaper om risker med klimatförändringar.  

Intresse för klimatriskinformation fanns bland företagen, men efterfrågan var inte så 
stor, troligen för att Katrineholms kommun är en kommun som inte var drabbad av 
konsekvenser av klimatförändringar som t ex översvämningar i samma utsträckning 
som många andra kommuner. Eller för att det fanns goda kunskaper internt inom 
företagen samt att det fanns möjlighet att googla efter informationen. 

Företagen i Katrineholms kommun idag, de som vände sig till kommunen, var nöjda 
med kommunens klimatriskinformation. De flesta tyckte att kommunens hemsida var 
välunderbyggd och fungerade mycket bra. Med några få undantag där 
klimatriskkommunikationen inte verkade fungera på ett bra sätt. 

Endast 25 procent av de intervjuade visste var de kunde inhämta klimatriskinformation i 
Katrineholms kommun. För att åtgärda detta identifierades några förslag som t ex att 
informera företagen genom tidningar, involvera invånare/företag i olika aktiviteter i 
samband med t ex klimatriskinformationskampanjer, använda bibliotek för 
informationskampanjer, skicka personinriktad information till företagen, informera/göra 
reklam om vilka tjänster kommunen har att erbjuda eftersom att det fortfarande finns 
ganska många som inte vet att det t ex finns energi- och klimatrådgivning. Eftersom 
Katrineholms kommuns hemsida uppgavs av de flesta informanter som intressant och 
givande utifrån ett miljöriskperspektiv bör kommunen fortsätta att bygga upp den. Samt 
det kan vara bra att börja använda även appar till smartphones osv. 

De flesta kommuner i Sverige och i andra nordiska länder har påbörjat arbete med 
anpassning till klimatförändringar, men de behöver mycket stöd och vägledning i sitt 
arbete. Flera studier visade att det var svag samverkan mellan kommuner, landsting och 
nationell nivå när det gällde information och lärande. För att klimatanpassningarna ska 
vara framgångsrika behövs enligt olika studier att allmänheten och olika aktörer som är 
verksamma i kommunerna ska involveras i det arbete. Därför behövs det fler studier om 
vilka attityder som finns kring detta, vad attityderna beror på och hur kan dem påverkas.  

Slutligen borde nämnas att studien har felkällor och därför inte helt kan återspegla 
verkligheten. Däremot kan den ses som indikation av verkligheten. 
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6.1 Förslag på fortsatta studier. 
 
För att fördjupa studien skulle det kunna vara bra att involvera miljöriskinspektörer i 
studien och även de som ansvarar för hemsidans uppbyggnad och uppdateringar. 
Miljöinspektörer jobbar nära sina kunder/företag och därför troligen vet de mer om 
företagens behov och även hur företagen vill ha klimatriskinformationen.  
Samt det finns inga djupare studier/utvärderingar på hur kommunens hemsida når fram 
till allmänheten och företag.  
Ett annat förslag till att fördjupa studien är att involvera allmänheten/privatpersoner i 
undersökningen t ex genom att använda ett frågeformulär för att undersöka vad 
allmänheten tycker om kommunikationen (Fischer et al., 1991). 
 
Fortsatta studier skulle behöva undersöka djupare på vilket sätt bakgrundsfaktorer 
kunde påverka resultatet. 
 
 
7 Tack 
Jag vill tacka alla de inblandade i denna studie, bland annat alla som svarade på enkäten 
och alla som ställde upp på intervjuer. Särskild tack för kommunens energi- och 
klimatrådgivare Kjell Dävelid. Samt vill jag tacka alla studiehandledare: Marianne 
Henningsson som hjälpte mig med uppstarten av studien och Sofia Jönsson som hjälpte 
mig att slutföra den. Stort tack även till Monika Filipsson och Stina Alriksson, som 
hjälpte mig med alla värdefulla tips och synpunkter på hur jag skulle kunna förbättra 
slutversionen av studien. 
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Bilagor 
Bilaga A Följebrevet 
 

Följebrev till enkäten   2013-05-13 

Miljöriskkommunikation i Katrineholms kommun        

Hej! 

Mitt namn är Elena Petrushina och jag studerar Miljöriskanalys vid Linneuniversitetet. 

Just nu skriver jag ett examensarbete i samarbete med Katrineholms kommun med 
syftet att kunna identifiera förbättringsområden inom Miljöriskkommunikation.  

För att kunna genomföra examensarbetet behöver jag din hjälp med att svara på 
enkätsfrågor. Jag sätter stort värde på att du tar dig tid att besvara denna enkät. 

Enkäten kommer att ge svar på hur miljökontoret i Katrineholms kommun arbetar med 
tillgänglighet och förmedling av miljöriskinformation i samband med 
klimatförändringar, om det finns efterfrågan på sådan information och hur 
kommunikationen kan förbättras. 

Vänligen svara senast fredagen den 17 maj 2013. 

Enkäten är i Word-format. 

Kontakta mig via e-mail om ni behöver enkäten i ett annat alternativt format.  

Eventuella frågor skickas till e-post adress:   ep222dr@student.lnu.se  

Resultatet av enkäten kommer att redovisas i mitt examensarbete.  

För att komma fram till enkäten klicka på nedanstående länk: 

http://www.surveymesh.se/s/survey/anon?id=7bc2b14a-b20e-418f-85d8-2f716c888619  

       

                                   Tack för er medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 II 

 
 
 
Bilaga B Enkätfrågor 

Enkät 
 
Del 1 När du svarar på frågorna, sätt kryss vid det alternativ som passar bäst: 
 
Jag som besvarar enkäten är:  

Kvinna      ☐                                       Man     ☐ 

Jag har följande befattning:  

Företagets/enhetens chef ☐      Företagets/enhetens miljöansvarige ☐        Annan ☐ 

Anställd av Katrineholms kommun   ☐        Ej anställd av Katrineholms kommun  ☐ 
 
Välj det alternativ som stämmer bäst 
överens med vad du tycker Instä

mmer 
inte 
alls    

Instä
mmer 
något 
lite 

Vark
en/ell
er 

Inst
äm
mer 
i 
stort 
sett 

 
Instä
mme
r helt 

Jag vet var jag kan inhämta miljöriskinformation i 
Katrineholms kommun 

     

Jag har varit i kontakt med någon miljöansvarig i 
Katrineholms kommun om miljörisker 

     

Det finns ett intresse för att informera om 
miljörisker inom kommunens verksamheter 
 

     

Jag vill ha mer information om miljörisker i 
samband med klimatförändringar 
 

     

Jag har varit i kontakt med energi- och 
klimatrådgivningen  i Katrineholms kommun 
 

     

Jag har läst rapporten om ”Vad man kan göra som 
privatperson i klimatfrågan”, som finns på 
Katrineholms kommuns webbsida 
 

     

Jag har deltagit i informationskvällar/ studiecirklar 
för allmänheten arrangerade av energi- och 
klimatrådgivningen i Katrineholms kommun 
 

     

Jag är nöjd med den service som Katrineholms 
kommun har i miljöriskfrågor 
 

     

Jag anser att Katrineholms kommun uppfyller mina      



  
 

 III 

förväntningar när det gäller trovärdighet och tillit i 
miljöriskfrågor 
 
 
 
Del 2.  Jag vill be dig att svara på följande öppna frågor om miljörisker som kan finnas i 
samband med klimatförändringar: 
 

1. Vilka miljörisker i samband med klimatförändringar anser du finns lokalt? 
 
 
 
 

2. Vilka miljörisker i samband med klimatförändringar är relaterade till din/er 
verksamhet? 
 
 
 

 
 

3. På vilket sätt vill du ha information om miljörisker som orsakas av 
klimatförändringar? 
 
 
 
 
Hur kan miljöriskinformationen förbättras: 
a) internt inom kommunkontoret:  

 
 
b) externt inom hela Katrineholms kommun:  
 
 

 
 
 
 Del 3.   Sätt kryss vid det alternativ som passar: 
 
1. Vilken källa för miljöriskinformation vänder du dig till i första hand om du vill veta 
mer om en miljörisk som kan finnas i samband med klimatförändringar? 
 
a) Internet (olika sökmotorer)  ☐ 
b) Internet (kommunens hemsida)  ☐ 
c) kontaktar miljökontoret   ☐ 
d) letar ej efter informationen     ☐ 
 
 
 
2. Vilka önskemål har du till en förbättring av miljöriskkommunikationen:  



  
 

 IV 

 
a) att få informationen snabbare:       ☐ 
b) att få informationen regelbundet:        ☐ 
c) att använda flera sätt att förmedla informationen på:     ☐        
d) är nöjd med hur det fungerar nu:      ☐ 

 
 
Om du valde alternativ ”a” beskriv hur snabbt vill du få informationen: 
 

 
 
 
Om du valde alternativ ”b” beskriv hur ofta vill du få informationen, t ex genom att 
prenumerera på sådan information: 
 
 
 
 
 
Om du valde alternativ ”c” beskriv på vilka sätt vill du att informationen ska 
förmedlas: 
 
 
 
 
 
                       
                            
                          Tack för din medverkan! 
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Bilaga C Strukturerad Intervju, frågor till företag/kommunverksamheter. 
 

 
1. Vad har du för befattning inom företaget? 

 
- Företagets/enhetens chef ☐       
- Företagets/enhetens miljöansvarige ☐         
- Annan  ☐ 
 

2. Hur bedömer Du dina kunskaper om miljörisker som finns i din närmiljö i 
samband med klimatförändringar? 
 

- Mina kunskaper är goda 
- Mina kunskaper varken goda eller dåliga 
- Mina kunskaper är dåliga 

 
3. Har du kännedom om var i Katrineholms kommun kan du inhämta 

miljöriskinformation i samband med klimatförändringar? 
 

- Ja 
- Nej 

4. Har Du varit i kontakt med energi- och klimatrådgivningen i Katrineholms 
kommun? 
 
- Ja 
- Nej 

 
      5.  Vad innebär bra service i samband med miljöriskinformation för dig? 
 

6. Hur viktigt tycker du att Katrineholms kommun erbjuder miljöriskinformation i 
samband med klimatförändringar? 
 
- mycket viktigt 
- viktigt 
- inte viktigt 
- har ingen åsikt o det 

 
7. Hur trovärdig anser Du miljöriskinformation som Katrineholms kommun 

erbjuder är? 
 

- övervägande trovärdig 
- till viss del trovärdig 
- inte alls trovärdig 
- har ingen åsikt om det  

 
8. Hur skulle du beskriva behov av miljöriskinformation för ditt företag?  

- mycket stort behov 
- stort behov 
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- litet behov 
- inget behov  

 
9. Tror du på att miljöriskinformation från Katrineholms kommun kan bidra till 
minskning av miljöriskeffekter lokalt. Om ”ja” kan du utveckla? 

-    Ja, det tror jag 
- ja, jag har personlig erfarenhet av detta 
- Nej, jag har ingen sodan personlig erfarenhet. 

     -    Nej, det tror jag inte 
 
 
 
 
 
Bilaga D Intervjufrågor till kommunens representant i miljöfrågor. 
 
 

1. Vad har du för befattning inom Katrineholms kommun? 
 

2. På vilket sätt kommun informerar företag om risker med klimatförändringar? 
 

3. På vilket sätt få Katrineholms kommun information om det finns/inte finns 
intresse och efterfrågan på information om klimatförändringar och risker som 
den medföljer? 

 
4. Vilket tror du är det effektivaste sätt att informera företag om miljörisker?   

 
5. Hur viktigt tycker du att Katrineholms kommun erbjuder miljöriskinformation i 

samband med klimatförändringar? 
 

6. På vilket sätt skulle du vilja att företag kontaktar er om behovet i sådan 
information finns?  

 
7. På vilket sätt Katrineholms kommun gör reklam för sina tjänster/ informerar när 

det gäller klimatriskinformation?(om Katrineholms kommun gör sådan reklam) 
 

8. Vad innebär bra service i samband med miljöriskinformation för dig?  
 

9. Hur trovärdig anser du miljöriskinformation i samband med klimatförändringar 
Katrineholms kommun erbjuder? 

 
     10. Berätta lite om energi och klimatrådgivning. 
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