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Denna uppsats är skriven för att visa hur ett av världsarven på vår jord har byggts upp och hur vi ska kunna förvalta, 
bevara och utveckla staden Karlskrona. För att kunna göra detta har Karlskronas historia studerats. Varför är den 
byggd som den är? Hur arbetar Karlskrona kommun för att minska skadorna i möjligt kommande naturkatastrofer? 
Uppsatsen innehåller kvalitativa metoder som bland annat är intervjuer med personer inom Karlskronas kommun. 
Uppsatsen har även skrivits med hjälp av litteraturgranskning för att få en bra uppfattning av vad som har gjort 
Karlskrona till ett världsarv.  
Resultatet av denna studie visar på hur Karlskrona kommer att utvecklas vidare som stad samt hur man ska lyckas 
bevara den kultur och historia som finns i staden. Resultatet visar vilket ansvar kommunen har för att bevara det som 
gör staden till ett världsarv. Hur Karlskrona arbetar för att skydda sig mot möjliga kommande naturkatastrofer 
kommer också att redovisas. 
 
Nyckelord: Världsarv, Karlskrona kommun, historia, riskbedömning, riskhantering.  
 
Handledare: Bert Eriksson 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

1.	 INLEDNING ............................................................................................................................ 4	
1.2 Syfte ....................................................................................................................................... 6	
1.3 Frågeställningar ..................................................................................................................... 6	
1.4 Disposition ............................................................................................................................. 7	
1.5 Avgränsningar ....................................................................................................................... 7	
1.6 Begrepp och definitioner ....................................................................................................... 7	

2. METOD ....................................................................................................................................... 8	
2.1 Intervjuer samt litteraturläsning ............................................................................................ 8	
2.2 GIS ....................................................................................................................................... 10	
2.3 Metodkritik .......................................................................................................................... 11	
2.4 Bearbetning av insamlad data .............................................................................................. 11	
2.4.1 Intervjuer .......................................................................................................................... 11	

3. LITTERATURGRANSKNING OCH TIDIGARE FORSKNING ........................................... 12	
3.1 Karlskronas historia ............................................................................................................. 12	
3.2 Världsarvsstaden ................................................................................................................. 15	
3.3 Havsnivåhöjningar ............................................................................................................... 16	
3.3.1 Klimatanpassning av stad och kommun ........................................................................... 17	

4. HUR PÅVERKAR STADENS HISTORIA FRAMTIDEN? ................................................... 17	
4.1 Karlskronas framtid ............................................................................................................. 18	
4.2 Karlskronas riskförberedelser för stad och kultur ............................................................... 19	

5. RESULTAT ............................................................................................................................... 24	
5.1 Kommunen berättar ............................................................................................................. 24	
5.1.1 Länsstyrelsen berättar ....................................................................................................... 25	
5.2 Invånare berättar om världsarvet samt förberedelserna i Karlskrona .................................. 25	
5.3 Framtidsdiskussion .............................................................................................................. 27	

6. ANALYS ................................................................................................................................... 28	
7. SLUTDISKUSSION ................................................................................................................. 30	

7.1 Svar på frågeställningar ....................................................................................................... 31	
REFERENSLISTA ........................................................................................................................ 33	

Elektroniska källor: ................................................................................................................... 33	
Tryckta källor: ........................................................................................................................... 34	
Muntliga källor: ......................................................................................................................... 35	
Figurkällor: ................................................................................................................................ 36	

BILAGOR ..................................................................................................................................... 37	
Bilaga 1 ...................................................................................................................................... 37	
Bilaga 2 ...................................................................................................................................... 37	
Bilaga 3 ...................................................................................................................................... 37	
Bilaga 4 ...................................................................................................................................... 38	



 

4 
 

 
1. INLEDNING  

 
Denna uppsats handlar om staden Karlskrona, och hur man ska lyckas att bevara det världsarv 
som staden är. Hur kommer staden påverkas av de förberedelser som kommunen behöver göra för 
att skydda staden från kommande översvämningar? 
Alla städer är unika och har sin egen historia, karaktär och identitet. Att känna till sin stads 
historia och identitet gör att man kan få en förståelse för vem man är och var man känner sig 
hemma.  
 
Karlskrona är en välplanerad stad. Karl XI behövde den för att skydda Sveriges gränser mot 
Danmark. Staden var en central för att träna och utbilda flottan, för att försvara Sveriges gränser 
och den kungliga närvaron ledde till att de skickligaste fortifikatörer och arkitekter engagerades 
för att förverkliga Karl XI:s vision om Karlskrona som Sveriges nya örlogsbas” (Örlogsstaden 
Karlskronas hemsida [online], 2014-11-13).  

1998 blev Örlogsstaden Karlskrona utnämnd av Unesco till ett av våra världsarv. Ett 
världsarv är en miljö som är unik i ett kulturellt- eller naturhistoriskt perspektiv som vittnar om 
jordens eller människans historia. Detta gör att den skyddas lika mycket som den Kinesiska 
muren eller pyramiderna i Egypten.  

Trots att Karlskrona är en väldokumenterad stad saknas forskning angående stadens 
framtidsplaner samt vad gäller utveckling och skydd av staden inför kommande naturkatastrofer. 
Det visionsarbete som hittats är Karlskrona kommuns översiktsplan 2030 där kommunen har tagit 
fram sin plan för staden de närmaste 15 åren som kommer.  

Karlskrona kommuns planer att skydda staden är intressanta eftersom staden ligger i en 
riskzon när det gäller framtida naturkatastrofer. Stormar som Gudrun gjorde stor skada i Småland, 
Blekinge och Halland och stormar är en framtida risk. En annan riskfaktor är att Karlskrona ligger 
i ett område där havsnivån stiger mer än vad marken höjs via landhöjningen. Detta gör att 
Karlskrona även ligger i riskzonen för att drabbas av översvämningar. 

Som vi vet så pågår stora klimatförändringar som bland annat gör att vattennivån kommer att 
höjas då polerna smälter samtidigt som det sker en termisk expansion av världshaven. Samtidigt 
pågår det vertikala landförändringar då landmassor sjunker. Det gör att marina städer måste vara 
förbereda på kommande översvämningar, speciellt städerna som ligger under den högsta 
kustlinjen samtidigt som staden sjunker. 
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Figur 1. En Karta över de områden som ligger över högsta kustlinjen och de som ligger under den 

högsta kustlinjen där Karlskrona ligger under den högsta kustlinjen. (Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskaps hemsida [online], 2014-11-23). 

 
Figur 1 visar att det finns många städer som är i behov av planering av skydd mot 

översvämningar om det skulle ske en stor global uppvärmning. Dock vet vi att det är många 
områden i Sverige där det pågår en landhöjning. Men det finns även områden som sjunker. 
Eftersom Karlskrona och Blekinge har en liten landhöjning i förhållande till ökningen av 
vattennivån menar Länsstyrelsen att “På grund av landhöjningen som i Blekinge är ca 1,5 mm/år, 
och 1,4 mm/år för den längsta av mätserierna, Kungsholmsfort, beräknas medelvattenytans 
höjning mellan 1990 och 2100 att bli ca 8 dm i Blekinge” (Länsstyrelsen Blekinge Län, Extrema 
vattenstånd i Blekinge s.1 [online], 2014-11-23). 

Citatet påstår att landhöjningen inte är tillräcklig för att Karlskrona ska klara sig undan 
vattennivåhöjningen. 1,5mm/år blir 16,5cm på 110 år vilket är betydligt mindre än 8 dm.  

Glaciärerna smälter och de kommer fortsätta smälta och minska med de klimatförändringar 
som sker. Under 1900-1961 ökade den globala temperaturen med 0.35°C vilket gjorde att den 
globala havsnivån ökade med 1,3 millimeter per år (Oerlemans, 1990, s.269). Intergovermental 
Panel on Climate Change (IPCC) har tagit fram nya undersökningar vilket syns i figur 2. 
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Figur 2: Visar de resultat som IPCC har tagit fram gällande den framtida temperaturökningen 

(Intergovermental Panel on Climate Change report 2014 [online], 2014-12-23). 
 
 
IPCC är det ledande internationella organet för bedömning av klimatförändringarna som 

pågår. En av deras rapporter angående temperaturökningarna ses ovan i figur 2.  Eftersom 
havsnivåökningen och en mindre landhöjning kommer fortsätta vill jag undersöka hur Karlskrona 
planerar att skydda sin stad och världsarv mot kommande översvämningar 

 
1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka, förstå och förklara hur Karlskronas kommun och 
länsstyrelsen i Blekinge arbetar för att stad och världsarv kan bevaras i framtida utveckling samt 
förbereder sig inför kommande stads- och klimatförändringar. Uppsatsen ska visa hur arbetet med 
stadsplanering kan påverka världsarvet samt få en bild av kommunens framtidsplaner angående 
stadens utformning och anpassning.  

 
1.3 Frågeställningar 
För att kunna besvara mitt syfte har jag tagit fram 3 frågeställningar som kommer vara till mig 
hjälp i att undersöka, förstå och förklara hur Karlskronas kommun och länsstyrelsen i Blekinge 
arbetar med framtida utveckling samt förberedelser för stads- och klimatförändringar.  
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● Hur arbetar Karlskrona kommun för att bevara kulturarvet i Karlskrona? 
● Hur arbetar Karlskrona kommun för att kunna försvara staden mot kommande 

naturkatastrofer? 
● Hur kommer översvämningsförberedelser påverka staden och kulturarvet? 

     
1.4 Disposition 
Kapitel 1 innehåller inledning, syfte, frågeställningar och avgränsningar. Kapitel 2 går igenom de 
metoder som använts i denna studie. Nackdelar och fördelar med metodvalet diskuteras samt hur 
data har bearbetats. Att vara öppen för kritik mot data och litteratur är viktigt att ta till hänsyn i 
kommande kapitel. I kapitel 3 går jag igenom tidigare forskning av liknande ämnesområden samt 
tas Karlskronas historia och världsarvet upp samt tas havsnivåhöjningar och klimatanpassning för 
stad och kommun upp. I kapitel 4 går jag igenom hur Karlskronas historia påverkar framtiden och 
även hur just Karlskrona kommun och länsstyrelsen i Blekinge riskförbereder stad och kultur. I 
kapitel 5 presenteras resultaten av mina intervjuer från kommunen och länsstyrelsen samt från 
invånare i staden. I kapitel 6 analyseras resultaten och i kapitel 7 avslutas studien med en 
slutdiskussion där jag svarar på mina frågeställningar.  
 
1.5 Avgränsningar 
Under en studie görs olika val som påverkar studien. Under min studie har jag fått välja bort 
områdena runt om Karlskrona och fokuserat på centrum. Jag valde att fokusera på centrum då 
denna del av Karlskrona kommun ligger i den största riskzonen för kommande havsnivåhöjningar. 
Jag har valt att arbeta med intervjuundersökningar och litteraturgranskning som metod vilket tar 
bort andra metoder. Jag hade gärna gjort en större undersökning om flera städer i Blekinge och 
även Skåne med tidsbegränsningen och det begränsande omfånget som en c-uppsats har gjorde att 
jag fick göra ett val, då föll valet på Karlskrona i Blekinge. Tidsbegränsningen på denna uppsats 
har varit 10 veckor. Uppsatsen skulle kunna hjälpa andra studenter som ska skriva om 
riskplanering av städer och hur städernas historia kan ha påverkat stadens framtid. 

Det är inte enbart geografiska avgränsningarna som görs under en studie utan även de 
ämnesmässiga avgränsningarna Jag har valt att arbeta med översvämningar och förberedelser då 
översvämningar och hur städer förbereder sig för dessa kan kopplas ihop med geografi och även 
andra ämnen som till exempel historia och stadsplanering. Mitt ämne är en viktig del i att förstå 
hur framtiden kommer se ut, inte enbart hur översvämningar påverkar städer utan även hur det 
kan kopplas med historien.  

 
1.6 Begrepp och definitioner  
KML är kulturmiljölagen som är till för att skydda fornlämningar, byggnadsminnen och andra 
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kulturföremål (Riksantikvarieämbetes hemsida, Kulturmiljölagen [online], 2014-12-19).  
PBL är plan- och bygglagen där bestämmelser om planläggning av mark, vatten och 

byggande finns. Med denna lag vill man skapa en långsiktig livsmiljö för både dagens och 
kommande generationer (Riksdagens hemsida, Plan- och byggnadslagen [online], 2014-12-19).  

Miljöbalken innehåller bestämmelser för hur man ska främja en hållbar utveckling som 
bygger på att naturen har ett skyddsvärde och att människor har rätt att förändra och bruka natur 
med ansvar för att detta sköts ordentligt (Riksdagens hemsida, Miljöbalken [online], 2014-12-19).  

Mitigation handlar om hur man ska begränsa skadorna som kan uppkomma vid 
översvämningar.  

Adaptation handlar om hur man ska anpassa städer som ligger i riskzonen för 
översvämningar.  

IPCC är Intergovermental Panel on Climate Change  som är det ledande internationella 
organet för bedömning av klimatförändringarna som pågår. 

 
2. METOD  
 
I detta kapitel redovisas de metoder som valts och varför dessa ansetts lämpliga. För- och 
nackdelar med metoderna redovisas. En diskussion om metodvalet kommer framföras, samt kritik 
angående metoderna tas upp.  Något som måste räknas in i resultatet är hur författaren har kommit 
fram till sina resultat. Metodval är en del av det som måste räknas in när man undersöker 
resultaten. Metoderna som valdes för denna studie var intervjuer och litteraturgranskning. Frågan 
är då om metodvalen har påverkat resultaten på något sätt. Självklart måste man diskutera om 
någon annan metod hade varit ett bättre alternativ. Att metodvalet var intervjuer och 
litteraturgranskning anser jag inte påverkat det slutgiltiga resultatet, detta då jag inte ser någon 
metod som passat bättre till en studie som denna. Det som skulle kunna ge intervjuresultaten mer 
kraft är att man skulle intervjua fler personer för att göra studien större men med den 
tidsbegränsning som givits för studien är det tyvärr inte möjligt. Att det inte gjorts flera intervjuer 
är självklart en svaghet eller en begränsning som studien har. Att studien endast gjorts på ett av 
alla världens världsarv kan också ses som en begränsning, man skulle vilja göra denna studie på 
flera av världsarven på jorden. I denna studie har personer från Karlskrona och Karlskrona 
kommun intervjuats.  

 
2.1 Intervjuer samt litteraturläsning 
Att välja metod kan vara svårt. En viktig del är att den ska hänga ihop med forskningsfrågan.  
De metoder som använts har varit viktiga för att ge en så klar bild över Karlskrona som möjligt. 
Kvalitativa metoder har använts. Detta för att kunna ge studien en bra grund att stå på. Jag har 
använt mig av mycket böcker och artiklar om Karlskrona. Andra källor är mailintervjuer med 
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Karlskrona kommun och telefonintervjuer med innevånare i Karlskrona för att få befolkningens 
tankar om de kommande förberedelserna kommunen har beslutat att ta. För att komma fram till en 
bra intervju har boken Interviewing Qualitative Research methods in Human Geography använts. 
Det finns många olika sätt att göra intervjuer, jag har valt att använda mig av en semi-strukturerad 
intervju. I en semistrukturerad intervju kan man använda sig av ett intervjuformulär (se bilaga 2). 
Dessa frågor är inte intervjuaren tvingad att ställa, man kan välja att inte ställa vissa frågor och 
lägga till andra om man känner att andra frågor tar fram något viktigare. Detta gör att denna sorts 
intervju är väldigt flexibel (Dunn, 2005 s.88).  

Intervjuer är en väldigt bra metod, speciellt för att man får en stor tillgång till tankar, 
upplevelser och åsikter, samt att intervjuer varierar beroende på vem man intervjuar. Social klass, 
etnicitet, ålder och sexualitet gör att svaren inte kommer bli likadana (Dunn, 2005 s.80).  

För att skapa så bra och välformulerade frågor som möjligt så används en lista framtagen av 
Dunn (Dunn, 2005 s.82).  

 
• Använd ett enkelt språk som är lämpligt för den som blir intervjuad 
• Använd ett icke kränkande språk 
• Använt ord med gemensamma och enhetligt accepterade betydelser 
• Undvik tvetydighet 
• Formulera varje fråga noggrant 
• Undvik ledande frågor så mycket som möjligt 

 
Denna lista har använts i bägge intervjuformulären. Genom att använda dessa punkter har 

frågor tagits fram som kunde ge svar på frågorna som ställdes. Personerna från befolkningen i 
Karlskrona jag har intervjuat har velat vara anonyma, det gör att deras namn inte kommer finnas 
med i texten eller i referenslistan. Jag har därför använt mig av påhittade namn i uppsatsen. 
Personerna från kommunen och länsstyrelsen har inte velat vara anonyma, detta gör att deras 
namn kommer finnas med i intervjuerna och referenslistan.  

Det har varit ganska svårt att få tag i personer att intervjua, speciellt i kommunen då flera 
enbart hänvisar till deras dokument angående Karlskronas framtidsplanering. För att skapa en 
kontakt med kommunen mailade jag och skapade en kontakt med en så kallad gatekeeper 
(Valentine, 2005 s.116). En gatekeeper är den person inom en organisation som har makten att 
godkänna tillgången till att få tag i organisationsmedlemmarna. Den gatekeeper som jag varit i 
kontakt med är en person på serviceavdelningen som vill vara anonym som gav mig tillgång att 
skapa kontakt med kulturförvaltningen på Karlskrona kommun.  

Detta för att få kommunens egna ord angående planeringen kommer gå till och vilka 
förberedelser som ska göras för att bevara staden. Även för att få höra hur kommunen har kommit 
fram till dessa förberedelser och när de kommer sättas igång. En del av Karlskronas invånare har 
jag intervjuat för att höra befolkningens åsikter om förberedelserna. För att få fram alla delar av 
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frågeställningarna så var jag även tvungen att använda mig av litteraturstudier då jag läst mycket 
litteratur angående Karlskronas historia samt dokument om deras framtidsplaner för staden och 
hur de ska skydda sig från de möjligen kommande naturkatastroferna. Samtidigt är det viktigt att 
ställa sig frågorna, Hur ska frågorna vara utformade samt hur ska intervjun gå till? Ska 
intervjuerna göras via telefon, mail eller på plats i Karlskrona? 
     Att hitta litteratur om Karlskronas historia och framtidsplaner var enkelt. Det var dock svårare 
att hitta liknande undersökningar som gjorts om Karlskrona. Jag har fått leta vidare och undersöka 
om likande studier gjorts i andra delar av världen.  

De resultat och den bild som ges av Karlskrona i denna studie är en bild från ett antal artiklar, 
böcker och personers upplevelser och deras svar på mina frågor. Självklart så måste man ta in i 
denna studie att jag själv kommer från Karlskrona och om det har påverkat hur min tolkning av 
materialet. Självklart måste överväganden göras under en studie eller en forskning. Att överväga 
metodval och intervjufrågor är en del av att göra en studie. 

Jag har även använt mig av Karlskrona kommuns översiktsplan för 2030, för att få en tydlig 
bild av hur planerna ser ut för staden de närmsta 15 åren. Jag har även använt mig av kommunens 
hemsida, samt andra hemsidor och artiklar om Karlskrona som hjälpt mig i den historiska 
undersökningen av staden. 

Även i litteraturläsningen gjordes val. Att analysera översiktsplanen, kommunens hemsida 
och artiklar var ett val för att få en bred bild av hur kommunen arbetar. Att välja bort specifika 
dokument angående miljö och kultur gjordes då översiktsplanen innehåll dessa i ett bredare 
perspektiv. Genom att genomföra intervjuer med kommunen kunde jag specificera mig mer om 
både kultur och miljö i frågorna under intervjuerna. Jag analyserade översiktsplanen genom att 
skapa mig en uppfattning av deras planer för staden och använda de som grund till min studie. 
Efter jag läst igenom översiktsplanen kunde jag jämföra med vad kommunen skriver på deras 
hemsida och även med min intervju med Lena.  

Svårigheterna med att analysera översiktsplaner är att de är visionära. Det är inte hur det ser 
ut utan hur kommunen vill att det ska se ut. Även detta är en anledning till varför jag valde att 
studera andra artiklar och göra intervjuer för att få svar på hur det verkligen ser ut. Det är viktigt 
att vara källkritisk mot de hemsidor och rapporter som granskats. Därför är det viktigt att 
undersöka vem/vilka som hemsidorna har grundats av och vad deras källor är.  

 
2.2 GIS 
För att ta fram kartor som används för att visa vilka viktiga byggnader som ligger i riskzonen för 
översvämningar i Karlskrona har jag använt mig av programmet GIS. GIS står för geografiska 
informationssystem. Detta används för att samla, organisera, analysera och presentera geografisk 
information i olika former genom datorbaserade tekniker. (UpGIS hemsida, Uppsala 
Universitet[online], 2016-03-04).  Detta har används i slutsatsen samt i avsnittet om Karlskrona 
kommuns riskförberedningar. Jag har använt mig av GIS Arc Map, samt GET tjänsten som gör att 
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jag kunde hämta hem olika lager som till exempel Fastighetslager, byggnadssymboler, markslag, 
vägar, höjddata 2m samt ett ortofoto över Karlskrona stad. Detta har jag gjort för att få en så 
tydlig bild av staden som möjligt. Jag har även använt mig av Arc toolbox då jag har lagt till en 
vattennivå ökning på en av bilderna med 4 meter för att visa vad som skulle kunna hända om det 
skulle ske en översvämning i Karlskrona stad. När det gäller GIS kartorna var detta det bästa sätt 
som olika scenarion om översvämningar kunde visas. I GIS kartorna finns även ett ortofoto för att 
ge en bra bild över byggnader och markanvändning.  

 
2.3 Metodkritik 
Självklart finns det för- och nackdelar med alla metoder. De nackdelar som finns är att jag har 
valt en metod som kan innebära att jag påverkar den som intervjuas. Jag kan påverka intervjun 
genom att intervjun gjordes via mail och telefon. Vilket kan göra att den blir kort i sina svar eller 
om personen känner att den har mer makt än mig då hen ej kan se mig så kan personen i fråga 
försöka dominera intervjun och styra den åt ett annat håll än vad jag vill. Hade jag träffad de 
intervjuade hade även min närvaro påverkat intervjun. Fördelar med att göra intervjuer är att man 
får en kontakt med personen som blir intervjuad. Jag kan ställa följdfrågor när jag använder mig 
av en semi-strukturerad intervju vilket gör att jag kan få mer information än vad jag trodde att jag 
skulle få. En annan fördel är att jag får personens egna ord istället för att den intervjuade personen 
ska svara på ”ja” och ”nej” frågor. Att intervjuerna gjordes via mail och via telefon är en 
begränsning. Detta påverkade resultatet då jag fick en kortfattad intervju med ingen möjlighet att 
ha ett avslappnat samtal på samma sätt som det blir när man träffas. Det är också viktigt att 
komma ihåg att man inte kan generalisera ett resultat då endast ett fåtal personer har intervjuats.  

 
2.4 Bearbetning av insamlad data 
I detta avsnitt så redovisas hur jag bearbetade den data som jag samlade in. Jag har samlat in data 
från 6 stycken olika intervjuer. Intervjuerna gjordes med 4 personer som bor i Karlskrona, en 
person från Karlskrona kommun och en person som arbetar på Länsstyrelsen i Blekinge Län. Jag 
har även analyserat och läst litteratur för att skaffa mig information om översvämningar, 
Karlskrona kommuns framtidsvisioner samt studier om hur översvämningsrisker behandlas i 
andra delar av världen.  
 
2.4.1 Intervjuer  
I de intervjuer som gjordes över telefon användes en mobiltelefon där inspelningar av intervjuerna 
gjordes för att kunna fokusera på att ställa frågorna. Samtidigt som personerna svarade skrev jag 
ner personens svar på ett papper och spelade in samtalet för att inte missa något viktigt i deras 
svar. Efter intervjun så läste och lyssnade jag igenom svaren och där börjades även en 
renskrivning av anteckningarna. Efter detta analyserades och kodades svaren av för att se om man 



 

12 
 

kunde se ett samband mellan svaren eller om det fanns stora skillnader. De intervjuer som 
genomfördes via mail bearbetades genom att svaren lästes igenom och likheter och skillnader 
hittades i jämförelser med de tidigare intervjuerna med befolkningen. Jag kodade svaren för att ge 
ett så bra resultat som möjligt. Genom att läsa igenom intervjuerna flera gånger och ta ut 
nyckelord kunde jag ta fram vad personerna hade gemensamt och om det fanns nyckelord som 
skilde sig från de andra intervjuerna. Genom att söka efter nyckelord kunde jag ta fram ett tema 
från intervjuerna och på så sätt koppla dessa ihop med mina intervjufrågor. Detta hjälpte mig i 
min analys genom att jag kunde få tydligare svar på mina frågor. Det är viktigt att förstå att 
intervjuer är personernas uppfattningar om fenomenet som kan hamna i centrum. Dock måste vi 
veta att jag själv påverkar intervjun samt att mina frågor styr vad personerna frågar.  

 
3. LITTERATURGRANSKNING OCH TIDIGARE FORSKNING 
 
I detta kapitel kommer litteraturgranskningen och den tidigare forskning som har gjorts om 
Karlskronas historia, världsarvet och de riskbedömningarna redovisas samt de förberedelser 
Karlskrona kommun förbereder att sätta i kraft och har satt i kraft. Den forskning som gjorts samt 
den litteratur som lästs kommer att tas med i slutsatsen och är en viktig del av uppsatsen. Vi 
börjar med Karlskronas historia och sedan kommer vi in på havsnivåhöjningar globalt, hur man 
arbetar med havsnivåhöjningar i stad och kommun och även Karlskronas framtid.  

 
3.1 Karlskronas historia 
Karlskrona stad är gammal och tar sin början under Sveriges stormaktstid i slutet på 1600-talet. 
Freden i Roskilde 1658 var en avgörande händelse för stadens historia då Skåne, Blekinge, 
Halland och Bohuslän blev svenskt igen efter att ha varit i Danmarks ägo.  

I augusti 1679 fick Hans Wachtmeister, amiral i den svenska armen, uppdraget av kungen att 
undersöka om kusten i Blekinge kunde ge flottan en bra och säker plats för att kunna skydda sig 
mot danskarna (Peterson, 2011, s.25).  

Detta slutade med att Wachtmeister hittade Trossö som är huvudön i Karlskrona som är en 
samling öar i Blekinges skärgård (Peterson, 2011, s.26).  

När vi nu ska undersöka Karlskronas historia är det viktigt att komma ihåg att Karlskrona 
hade en stor betydelse för kungens flotta och en bra plats att fortsätta bygga Sveriges stormakt på.  

 
”Längst österut vid Blekinges södra kust ligger sex tämligen stora öar, som tillsammans bildar en halvcirkel 

med fastlandets strandlinje som diameter [...] Det var denna syn som öppnade sig för den unge Karl XI och hans 
rådgivare, en sagolik syn av skog, sten och vatten.” (Pegelow, 1976, Staden i våra hjärtan, s.15) 

 
Detta citat tycker jag ger en bra bild av hur viktig denna plats var för Karl XI just för dess 

placering och för sin skönhet.  
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Figur 4. Visar Karlskrona stad (Eniros hemsida [online], 2014-11-19).  
 
Karlskrona har en väldigt bra placering och därför blev staden en viktig plats för kungen.  

Man fann tillslut Trossö som hade alla attribut för att göra staden svår att anfalla och lätt att 
försvara. Karlskrona har ett smalt sund som ledde in till öarna som gjorde det svårt för fartyg att 
komma in och attackera (Peterson, 2011, s.26).  

 
Som ett dubbelt lås för världen innanför öarna byggdes på ömse sidor om inloppet Kungsholmen 

och Drottningskär, och hela vägen in till hamn och varv späckades med fort och skansar, redo att 
spärra tillfarten för varje angripare (Pegelow, 1976, s.15) 

 
Citatet ovan visar på hur bra denna placering tycktes vara inom ett försvarsperspektiv för kungen.  
Stadens placering blev viktig för kungen. En yta innanför öarna för att skydda flottans skepp för 
fiendernas kanoner (Pegelow, 1976, s.15).  

Trossö som var en obebodd ö och ägdes av bonden Vittus Andersson, ön användes enbart för 
betesmark till Vittus betesdjur. Ön var inte till salu och trots att kungen gav ett erbjudande om att 
köpa ön så tackade Vittus nej. Detta gjorde att kungen tillslut beslagtog marken (Anderson,  1930, 
s.15).  

När väl Trossö var fritt Vittus Andersson och hans djur så började projektet av att sätta 
Blekinge och Karlskrona på kartan, i december 1679 så sattes det igång och redan efter två år så 
var det ungefär 2000 personer som jobbade med att anlägga örlogsstaden Karlskrona (Anker et 
al., 2002, s.9).  

Detta var ett stort projekt och att bygga en stad på en ö som enbart bestod av betesmark 
skulle vara svårt. Men vid planläggningen av den nya staden så använde sig kungen av Erik 
Dahlberg, Nicodemus Tessin den äldre samt Carl Magnus Stuart som var välkända stadsplanerare 
(Örlogsstaden Karlskronas hemsida [online], 2014-11-13). Dessa personer hade ett stort utrymme 
att arbeta med, inte enbart på huvudön Trossö utan även på områdena omkring som skulle 
utnyttjas fullt ut.  
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Figur 5. Visar Karlskronas stadsplan 1683 (Örlogsstaden Karlskronas hemsida [online], 2014-11-

13).  
 
Utformningen av Karlskronas struktur var ett sätt för kungen att uttrycka sin stora makt i länet 
(Anderson, 1930, s.26). Staden byggdes i två delar, en civil del för handel och en militär del som 
avgränsades med en grå stenmur (Peterson, 2011, s.27). Denna nya stad som byggdes var en 
väldigt stor motsats till de befintliga byarna som fanns runt omkring såsom Kristianopel och 
Karlshamn som var gamla fiskebyar med smala gränder och inga raka linjer på sina gator 
(Anderson, 1930, s.22).  

Det som karakteriserade Karlskrona var de mycket breda gatorna och det stora torget med 
sina offentliga byggnader, Karlskronas rutnätsplan gjorde att den civila delen fick stortorget som 
sitt centrum för handel (Örlogsstaden Karlskronas hemsida [online], 2014-11-13). Stortorget 
omgärdades av ståtliga byggnader som både hade religiösa och statliga betydelser. De två 
kyrkorna på torget representerar renässansens grundformer som är rundtempel samt basilika 
(Örlogsstaden Karlskronas hemsida [online], 2014-11-13). Stortorget är Sveriges största torg och 
är ett så kallat barocktorg som inte är vanligt i Sverige, för att hitta liknande torg behöver man ta 
sig ända till Rom (Andersson,  2010, s.1). Mitt på torget står stadens grundare Karl XI staty. 

 

 
Figur 6. Visar statyn av Karl XI på stortorget. (Örlogsstaden Karlskronas hemsida [online], 2014-12-

23). 
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Det var inte enbart i den civila delen av staden det lades ner oerhörda resurser. För att skapa 
den militära basen sattes stora resurser in för att få ett bra rykte (Peterson, 2011, s.27). 

För att staden skulle få det rykte som kungen eftersträvade, var man tvungen att få folk i 
staden. Eftersom att det inte bodde några människor på platsen var kungen tvingad att flytta folk 
från de närliggande städerna, Ronneby och Kristianopel, till Karlskrona (Peterson, 2011, s.28).  

Kungen hade stora planer för Karlskrona och la ner oerhörda resurser rörande både det 
militära och civila. “Med andra ord var tanken att ryktet om Karlskrona skulle spridas långt 
utanför landet och att staden skulle få internationell status” (Peterson, 2011, s.28). För få denna 
internationella status behövde kungen bygga en väldigt stark stad med ett högt anseende. För att 
nå detta så använde då kungen sig av de kända stadsplanerarna som tidigare nämnts.  

Nicodemus Tessin d.y. hade varit i Rom under en längre tid och denna stad sägs vara en stor 
förebild till Karlskrona (Peterson, 2011, s.29). Det sägs även att kyrkorna i Karlskronas stadsplan 
blev en viktig del. Hela Karlskronas befolkning hade kyrkoplikt och därför behövdes stora kyrkor 
som kunde ge befolkningen tillgång att följa sin kyrkoplikt (Örlogsstaden Karlskronas hemsida 
[online], 2014-11-13). 

Karlskrona fick en kombination av ett rutnätssystem och strålgator som hade rätvinklighet 
och centralform som de två grundformer som man ville ha inom arkitekturen i staden (Peterson, 
2011, s.29). 

 
3.2 Världsarvsstaden 
Ett världsarv är en miljö som är unik i ett kulturellt- eller naturhistoriskt perspektiv som vittnar 
om jordens eller människans historia. För att skydda dessa värdefulla platser så tillkom 
UNESCO-konventionen 1972 vid FN-organets generalkonferens (Riksantikvarieämbetets 
hemsida [online], 2014-11-20). Det är en kommitté som består av 21 delegationer från 21 olika 
länder som avgör vad som blir ett världsarv (Riksantikvarieämbetets hemsida [online], 2014-11-
20). För att bli godkänd är det ett antal kriterier som ska uppfyllas, och det viktigaste är autencitet 
(Peterson, 2011, s.15-16).  

Totalt finns det idag ungefär 1000 objekt eller platser som är tilldelats en plats på UNESCO’s 
världsarvslista, dessa är fördelade på 150 länder och i Sverige finns det 15 stycken platser som har 
en plats på världsarvslistan (Riksantikvarieämbetets hemsida [online], 2014-11-20). 

De som äger och tar hand om världsarven är ett så kallat förvaltningsråd som kan innehålla 
både kommuner, länsstyrelsen och andra ägare. Dessa ansvarar för att världsarvet ska bevaras och 
skyddas då man kan tappa sin plats på världsarvslistan om världsarvet förstörs eller dess värde 
försvinner (Riksantikvarieämbetets hemsida [online], 2014-11-20). 

1998 så upptogs Karlskrona på UNESCOS lista över världsarv för att Karlskrona stad utgör 
ett bra exempel på en genomförd marin stadsanläggning från 1600- och 1700-talen (Örlogsstaden 
Karlskronas hemsida [online], 2014-11-20).  

Världsarvskommitténs motivering löd såhär 1998: 



 

16 
 

 
Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en europeiskt planerad örlogsstad 

inspirerad av anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för andra 
anläggningar med liknande uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när 
storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik, och Karlskrona är den 
bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar. (Riksantikvarieämbetets hemsida [online], 
2014-11-20) 
 
I Karlskrona är det Örlogsstaden Karlskrona som är utnämnt till ett världsarv. Det som ingår i 

örlogsstaden är befästningarna, örlogsvarvet, örlogshamnen, samt anläggningar som ligger i 
omgivningen av den militära staden som har haft en stor betydelse för Karlskronas utveckling 
(Peterson,  2011, s.16). 

  
Figur 3. Drottningskärs kastell är en av de fästningar som beskyddas av UNESCO. (Örlogsstaden 

Karlskronas hemsida [online], 2014-11-20). 
 
“Drottningskärs kastell uppfördes i huvudsak under 1600-talets sista årtionden och ses som 

en av den svenska fortifikationens främsta skapelser, ett komplett och välbevarat försvarsverk 
från stormaktstiden” (Örlogsstaden Karlskronas hemsida [online], 2014-11-20). Drottningskärs 
kastell är ett bra exempel på en av de fästningar som är välbevarade i Karlskrona. Fästningarna 
och kyrkorna är viktiga delar av världsarvet. Att Karlskrona fått en plats på världsarvslistan har 
haft ekonomisk betydelse för kommunen. Då världsarvsfonden bekostar utgifter som kan 
tillkomma för att skydda och arbeta med de delar som rör arvet så behöver inte Karlskrona 
kommun bekosta något själva. De kan istället använda de resurser som de fått från fonden för att 
renovera världsarvet och satsa på marknadsföringen av dessa platser för turism (Peterson,  2011, 
s.16).  

3.3 Havsnivåhöjningar  
I detta avsnitt kommer havsnivåhöjningar tas upp. En av de största anledningarna till osäkerheten 
om framtida havsnivåer är hur inlandsisarna på Grönland och Antarktis reagerar på de 
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klimatförändringar som nu sker, inlandsisarna har reagerat snabbare än vad man först kunde tro 
(Oelreich, 2012, s.5). 

För att förstå hur Karlskrona förbereder sig behöver vi kunskap om havsnivån. De 
klimatförändringar som finns idag gör att det blir ett varmare klimat och detta gör att 
inlandsisarna och glaciärer smälter som leder till högre havsnivåer.  

Städer som ligger i riskområden, så som Karlskrona, behöver förbereda sig för den 
kommande havsnivåhöjningen. Detta trots osäkerheten om hur snabbt och omfattande 
havsnivåhöjningen kommer att bli och hur den kommer att påverka städerna i framtiden 
(Oelreich, 2012, s.5).  

 

3.3.1 Klimatanpassning av stad och kommun 
Här undersöks hur länsstyrelsen och kommunen planerar att skydda staden från den kommande 
havsnivåhöjningen. Havsnivån är en avgörande faktor och har en stor inverkan på 
stadsplaneringen. Om det blir högvatten används strandlinjen som gräns för vilka områden som 
kan ses som lämpliga för infrastruktur (Framtida högvatten, 2012 s.20).  

Havsnivåhöjningen i Blekinge kommer bli ca 8 dm mellan 1990 och 2100 (Länsstyrelsen 
Blekinge Län, Extrema vattenstånd i Blekinge s.1 [online], 2014-11-23). Samtidigt finns det 
många andra som säger att havsnivåhöjningen fram till 2100 kommer stiga med 1-2 meter vid de 
högsta utsläppsscenarierna (Oelreich, 2012, s.5). Här menar Länsstyrelsen i Blekinge län att det är 
viktigt att poängtera att havsnivåhöjningen inte upphör vid 2100, utan att det snarare är en fråga 
om när havsnivån når en viss nivå istället för hur hög havsnivån bli. Länsstyrelsen menar att 
denna aspekt är viktig att beakta vid en planering där “livslängden” för en byggnad kan spela roll 
(Extrema vattenstånd i Blekinge Online).  

4. HUR PÅVERKAR STADENS HISTORIA FRAMTIDEN?  
 
Att staden måste utvecklas är en självklarhet och då kan det bli aktuellt med ställningstagande 
kring den kulturhistoriska miljön. Karlskrona kommun har tagit fram olika planer för hur man ska 
kunna utveckla staden samtidigt som det historiska arvet bevaras. 

Karlskronas historia är en viktig del av staden. I kommunens översiktsplan finns det stora 
planer för hur man ska bevara kulturmiljön och världsarvet samtidigt som staden ska utvecklas 
och bli större. För att bevara kulturmiljön föreslår kommunen, i sin översiktsplan, att man ska 
skapa ett samlat beslutsunderlag för den fysiska planeringen av de områden som ska bevaras 
(Karlskrona kommuns översiktsplan 2030, s. 33). Tar kommunen fram ett sådant beslutsunderlag 
kan det användas som en vägledning eller en avgörande del av en planering.  

Karlskrona kommun nämner att “Samtliga riksintressebeskrivningar är i behov av en 
revidering och framför allt av ett förtydligande, som avgränsar riksintressena” (Karlskrona 
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kommuns översiktsplan 2030, s. 33). 
Detta visar att kommunen vill förbereda sig för att bygga ut staden samtidigt som det är 

viktigt att visa var riksintressena finns och hur de ska bevaras. I Karlskrona kommuns 
översiktsplan 2030 säger de att “upprustning av stadens offentliga platser är ett led att utveckla 
världsarvet och att öka stadens attraktivitet” (Karlskrona kommuns översiktsplan 2030, s. 33). 

För att öka turismen ville man redan i mitten av 1930-talet göra turistbesök möjligt i 
örlogsvarvet. Detta gjorde man genom att bygga fler hotellrum för turismen, byggde en ny 
restaurang och började planera för att försköna staden.  (Peterson, 2011, s.17). Trots de stora 
satsningar som gjordes så lyckades inte turismen ta fart på riktigt. Fram till slutet av 1990-talet 
var det inte mycket som var öppet för allmänheten och det fanns inte många hotell eller 
restauranger.  (Peterson, 2011, s.17).  

I slutet av 1990-talet skedde förändringar vilket gjorde att de militära skyddsområdena fick 
beträdas vid normala omständigheter och vid 1998 så blev Karlskrona invald på UNESCO’s 
världsarvslista (Peterson, 2011, s.18).  

 
4.1 Karlskronas framtid 
I detta avsnitt kommer Karlskronas planer för framtiden analyseras. I detta avsnitt har Karlskrona 
kommuns översiktsplan 2030 använts för att beskriva planerna för Karlskrona stad. När man läser 
Karlskrona kommuns översiktsplan märks att staden har stora visioner att utvecklas. I första hand 
handlar det om att kommunen vill förtäta staden och områdena omkring, huvudsakligen norrut. 
Översiktsplanen innehåller ett stort fokus på att utöka kollektivtrafiken, framför allt spårbunden 
kollektivtrafik samt att kommunen vill ha en uthållig kommun där man kan utveckla staden vid de 
nya stationer man vill sätta upp (Karlskrona kommuns översiktsplan 2030, s. 28). I Karlskrona 
kommun finns det stora planer för att utöka den grönstruktur som finns i staden. Man vill att varje 
ort i Karlskrona ska ha en ekologisk ryggrad (Karlskrona kommuns översiktsplan 2030, s. 30). Ett 
av de stora grönområden som finns inne i Karlskrona stad är Hoglands park. Hoglands park är en 
av Karlskronas paradanläggningar och den stod klar 1825 efter ritningar av Carl Magnus Piper 
som bland annat varit Gustav III:s trädgårdsarkitekt (Karlskrona kommuns översiktsplan 2030, s. 
42). Även för Hoglands park finns en plan för bevarande, utveckling och rekonstruktion, även en 
kulturhistorisk inventering och en plan för trädplantering finns också (Karlskrona kommuns 
översiktsplan 2030, s. 42).  

Redan idag har det påbörjats en utveckling av parken och idag finns ett café och en ny 
scenbyggnad är planerad.  



 

19 
 

 
Figur 7: Visar statyn Blekinge flickan i Hoglands park. (Visit Karlskronas hemsida [online], 2014-

12-02).  
 

Militärens prägel finns fortfarande kvar i staden och fortsätter att utvecklas med tiden. 
Militären finns kvar i staden och den marina basen har sitt huvudsäte i Karlskrona. För att bevara 
det marina och det militära som finns i staden så har man byggt ett marinmuseum där man bevarar 
och skyddar de historiska som finns kvar av de gamla skeppen som en gång i tiden låg i 
Karlskrona och de som sjönk utanför Karlskronas kust.  

 
Figur 8: Visar några av de galjonsfigurer som finns i Karlskrona marinmuseum. (Blekinge muséets 

hemsida [online], 2014-12-02).  
 
Karlskrona kommun har stora planer för att utveckla staden och i deras översiktsplan så finns 

det stora planer för både kollektivtrafik, grönstruktur, bostäder, energi och vattendrag. Frågan är 
hur deras planering påverkas av stadens historia och det faktum att det är ett världsarv.  
 
 
4.2 Karlskronas riskförberedelser för stad och kultur 
Dagens samhälle och städer är anpassade till det klimat som varit och dagens klimat. Detta gör att 
samhällen idag är sårbart för klimatförändringar. (Handlingsprogram Skydd & Beredskap 2011-
2014, s. 18). Därför är det viktigt för städer att skapa klimatanpassningsåtgärder som kan hjälpa 
till i förebyggandet av naturkatastrofer (Handlingsprogram Skydd & Beredskap 2011-2014, s. 
18).  

I Karlskrona kommuns Handlingsprogram, Skydd & Beredskap 2011-2014 beskriver de den 
vision kommunen har för säkerhetsarbetet. Deras vision utgår ifrån att: ”Till följd av olyckor eller 
extraordinära händelser ska:  

• Ingen människa omkomma eller allvarligt skada sig  
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• Inga allvarliga miljöskador uppstå  
• Inga stora kulturvärden eller stora ekonomiska värden gå förlorade” (Handlingsprogram, 

Skydd & Beredskap 2011-2014, s.6).  
För att kunna uppnå denna vision handlar det om att vara förberedda på vad som kan hända 

precis som handlingsplanen är en del av.  
Handlingsplanen visar att de är förbereda på hur man vill att det ska gå till vid en 

krissituation. Men det går inte alltid som man vill utan det kan ske oförutsägbara händelser som 
man inte kan förbereda helt för. Exempel på sådana händelser är översvämningar och allvarliga 
smittor som kan uppstå på grund av översvämningar (Handlingsprogram Skydd & Beredskap 
2011-2014, s. 6).  

Dock visar Karlskrona kommun att man vill förbereda sig för naturkatastrofer så gott man 
kan. Konsekvenserna av naturkatastrofer såsom översvämningar behöver förebyggas i förväg och 
det ska göras i samband med samhällsplaneringen för staden. Vilka byggnader är viktiga att 
skydda från naturkatastrofer och hur ska man planera staden för att undvika översvämningar? 
(Handlingsprogram Skydd & Beredskap 2011-2014, s. 18).  

I Karlskrona kommuns översiktsplan 2030 berättar de att en plan fram till 2100 har tagits 
fram och att det är denna översiktsplan som de kommer arbeta efter i framtiden.  

Karlskrona kommun har visioner för hur de ska skydda staden. I kommunens översiktsplan 
2030 skriver dem “Att bygga upp ett motståndskraftigt samhälle mot de klimatförändringar som 
kommer är oerhört viktigt för en god vattensäkerhet, en säkerhet som är lika viktig för såväl 
medborgare som näringsliv och ekosystem” (Karlskrona kommuns översiktsplan 2030, s. 33). 
Kommunen visar att det är viktigt att skydda staden och stadens ekosystem. Kommunens 
beräkningar visar att den högsta högvattennivån kommer vara +1,86 meter fram till år 2100 då 
medelhavsnivån stiger med 8 dm (Karlskrona kommuns översiktsplan 2030, s. 33). Som tidigare 
redovisats kommer inte landhöjningen räcka till för att staden ska kunna ligga säkert. I 
kommunens översiktsplan 2030 säger de även att i ett värsta fall skulle vattennivåhöjningen 
kunna bli +2,5 meter fram till 2100 (Karlskrona kommuns översiktsplan 2030, s. 33).  
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Figur 9: Visar GIS karta över Karlskrona med en havsnivåökning på 4 meter (Ekberg, Linus, 2014-

12-14). 
 

I Figur 9 syns hur Karlskrona skulle påverkas av en havsnivåökning med 4 meter. Med denna 
karta i åtanke kan det vara viktigt att planera för mer än 100 år. 

När det gäller att förebygga och anpassa städerna till de förhållanden som råder finns det 
olika teorier om hur man ska gå tillväga. Pfahl Johnson (2000) har undersökt hur San Diego 
jobbar med översvämningar. De lägger fram en strategi som de kallar adaptation strategy som 
betyder att man arbetar för att anpassa staden mot kommande översvämningar. Det andra kallas 
för mitigation plans som betyder att man arbetar för att begränsa de skador som kan uppkomma 
vid översvämningar i en stad.  
 

Public Agency Steering Committee har tagit fram olika anpassningsstrategier för San Diego 
Bay. 

 
“Participants in this project identified the following ten “comprehensive strategies,” designed to address 

multiple impacts, sectors, assets, and timeframes. In addition to these comprehensive strategies, a set of “targeted 
strategies” were developed to address the specific vulnerabilities of each community sector; these targeted strategies 
are described in the main body of the Adaptation Strategy” (Public Agency Steering Committee 2012, s.6).  

 
Public Agency Steering Committee har tagit fram 10 stycken olika comprehensive strategies 

som översätts till övergripande strategier, som de använder för att anpassa San Diego Bay för 
kommande översvämningar (Se bilaga 4). Dessa strategier delas upp i två olika sorters strategier. 
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Dessa kallas för övergripande strategier och riktade strategier. De riktade strategierna är specifika 
för vissa händelser och är anpassade för vissa sårbarheter, sketorer eller tidsramar. Public Agency 
Steering Committe fokuserar på 10 stycken olika övergripande strategier som syftar på att främja 
anpassningen och planeringen av havsnivån på en regional nivå. I dessa strategier är samarbete 
och planering på både regional nivå samt lokal nivå. Deras övergripande strategier övergriper ofta 
både en planering till år 2050 och 2100, både för extrema fall av högvatten och vardagliga 
förhållanden i San Diego. Strategierna tar upp både sårbarheter och flera sektorer som kan 
påverkas.  

De fösta sex strategierna är avsedda att genomföras i ett samarbete på en regional nivå, de 
sista fyra strategierna är avsedda att genomföras på en lokalnivå.  

Den andra strategin är mitigation plans där det handlar om hur man ska begränsa de skador 
som kan uppkomma vid översvämningar. MEMA eller Maryland Emergency Management 
Agency arbetar med att begränsa de skador som kan uppkomma vid översvämningar i Maryland 
(Pfahl Johnson, 2000, s.24).  

De skriver att “Local hazard mitigation planning is perhaps the most comprehensive method 
to implement measures to protect public safety, health and general welfare in the event of 
increased storm damage resulting from sea level rise” (Pfahl Johnson, 2000, s.25). 

Detta är två olika strategier som Karlskrona kan använda sig av för att anpassa staden och 
minska skadorna vid en kommande översvämning.  

Länsstyrelsen har nu satt in en plan för hur man ska skydda staden från framtida 
översvämningar. För att hus och vägar inte ska drabbas av framtida översvämningar har nu 
kommunen tagit fram olika säkerhetsnivåer gällande nybygge av hus och vägar.  

Säkerhetsnivåerna som kommunen har kommit fram till är 3,0 samt 2,5 meter. Med detta 
menas att inte något ska byggas som ligger under 3,0 meter över havet om det är bostadshus eller 
vägar. Om byggnaderna ska användas till restaurang eller kontor har kommunen accepterat en 
högre översvämningsrisk och lagt säkerhetsgränsen vid 2,5 meter över havet (Länsstyrelsens 
hemsida Online).  

Länsstyrelsen har haft år 2100 som sin planeringshorisont för att utveckla dessa 
förberedelser. Men Länsstyrelsen planerar längre även fram då havsnivåökningen ökar successivt 
och med år 2200 som planeringshorisont höjs säkerhetsnivån till 4,0 meter för samtliga byggnader 
(Länsstyrelsens hemsida Online).  

Länsstyrelsen har tagit fram dessa riktlinjer i samtal med Blekingeläns kommun. Dessa 
riktlinjer är framtagna för att bidra till utvecklingen av samhället, samt förhindra att kommunerna 
inte är förbereda på förutsägbara problem som kan bli mycket kostsamma i framtiden 
(Länsstyrelsens hemsida Online). 

Beslutet angående dessa säkerhetsnivåer togs fram 2015-06-05 av länsråd Ingrid Lovén samt 
Klimat och energisamordnare Cecilia Näslund (Länsstyrelsens beslut Online).  
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Figur 10 & 11: Figuren t.v visar Länsstyrelsens beräkningar på vilka delar av staden som skulle vara 

under vatten vid en havsnivåökning på 3.0 meter samt 2,5 meter (Länsstyrelsens hemsida Online 2015-11-
24). Figuren t.h visar en tabell på de olika klassificeringarna som Länsstyrelsen tagit fram gällande 
säkerhetsnivåerna 
 
I Figur 10 & 11 ser vi hur länsstyrelsen tagit fram olika sorters klassificeringar för olika sorters 
byggnader som jag tidigare beskrev i uppsatsen. Vi ser även länsstyrelsens egna GIS karta över 
hur Karlskrona centrum skulle se ut med en havsnivåökning på 3.0 meter samt 2.5 meter.  
Denna GIS-karta liknar den jag själv tagit fram, dock använde jag mig av en havsnivåökning på 
4.0 meter. Detta kan ses som en framtida planeringshorisont till år 2200 som länsstyrelsen redan 
beslutat om. I detta beslut kan vi se samband med hur arbetet i San Diego ser ut. Precis som i San 
Diego har Länsstyrelsen har planerat för en längre tid framåt och precis som i San Diego planeras 
dessa förberedelser i både kommunen och i Länsstyrelsen. Både kommunen och länsstyrelsen har 
samarbetat precis som strategierna i San Diego nämner som en grundläggande faktor. I San Diego 
sker samarbetet och planeringen både på en regional nivå och en lokal nivå. Precis som 
Karlskrona Kommun och Länsstyrelsen i Blekinge har samarbetat för att ta fram egna strategier 
anpassade till Karlskrona.  

Att San Diego har arbetat för att anpassa så många sektorer som möjligt i samhället visar på 
ett brett perspektiv på hur man ska förberedda en stad på en ökad havsnivå. Detta är något som 
Karlskrona kan arbeta mer på. I dagsläget arbetar Karlskrona på en grundläggande nivå med 
säkerhetsnivåer för företag och boende men Karlskrona kunde arbeta med ett större perspektiv 
och anpassa andra viktiga byggnader och kulturområden.  
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5. RESULTAT 
 
Detta kapitel innehåller resultatet från mina intervjuer som har hjälpt mig få svar på mina 
frågeställningar. Nedan ser vi vad Karlskrona kommun skriver i sin översiktsplan och vad deras 
visioner är. Genom att intervjua några av stadens invånare, Karlskrona kommun och 
Länsstyrelsen får vi reda på hur verkligheten ser ut och om de lyckas uppfylla sina mål.  

I Karlskrona kommuns översiktsplan kan man läsa att kommunen fortsätter att jobba för att 
öka turismen. Man har bland annat lagt fokus på grannländerna i öst då de blivit medlemmar i 
EU, och där av fått lättare att besöka Karlskrona och Sverige (Peterson, 2011, s.18).  

Kulturmiljövården är viktigt för Karlskrona kommun och världsarvet är speciellt viktigt för 
att kunna bevara den kultur som finns i Karlskrona. Kommunen skriver i sin översiktsplan att det 
är viktigt att se över de äldre detaljplanerna som finns för att kunna säkerställa de 
kulturmiljövärden som finns i staden (Karlskrona kommuns översiktsplan 2030, s. 33).  
 
5.1 Kommunen berättar 
Följande text beskriver min intervju med Lena Johansson, världsarvssamordnare på 
kulturförvaltningen i Karlskrona kommun. Lena har intervjuats via frågor som mailats till Lena 
där hon har fått svara på frågorna. Lena har intervjuats för att få svar på hur kommunen arbetar 
för att skydda världsarvet och hur de utvecklar staden. 

Lena berättar att det finns en organisation för krisberedskap i kommunen och även på 
länsstyrelsenivå men ingen specifik för världsarvet. Hon skriver även att under hösten har 
emellertid en diskussion förts om att skapa en skyddsplan för världsarvet, och att arbetet innebär 
bland annat att se över hoten mot världsarvet. Vad denna skyddsplan ska innehålla är idag något 
vi inte vet men är intressant att kunna följa upp med framtida studier. Lena säger även att 
länsstyrelsen har gjort en undersökning av vilken inverkan som kan komma att ske på bland annat 
Trossö och att det kommer ske förändringar för att skydda nybyggda byggnader och att de just nu 
prioriterar polishus och andra viktiga byggnader och kulturlämningar. Lena menar att det har varit 
viktigt för kommunen att Karlskrona blivit ett världsarv men samtidigt har inte kvalitetsstämpeln 
utnyttjats i tillräckligt hög utsträckning, exempelvis i marknadsföring av staden, i besöksnäring 
med mera. Lena berättar att de arbetar genom att följa KML, PBL och MB (se 
begreppsförklaringar i kapitel 1 för förklaringar till förkortningarna) och att vid en nybyggnation 
ska det tas hänsyn till världsarvets kärnvärden, till exempel är det viktigt att stadens siluett 
bibehålls, man får alltså inte bygga högre än en viss höjd. Här frågade jag även Lena hur hon 
tänker kring Kalles idéer om att använda sig av skolor, företag eller föreningar som beskyddare åt 
gamla byggnader. Lena säger då att det är en intressant idé och att det skulle kunna vara en 
framtida lösning men inget som kommunen i nuläget planerar.  

Lena menar att det är viktigt att bygga nytt, utveckla staden genom förtätning. Samtidigt 
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måste nybyggnation vara av hög kvalitet och inte utmana kärnvärdena i världsarvet (till exempel 
att stadsplanen bibehålls, och att silhuetten bibehålls). Just nu pågår ett utvecklingsprojekt med 
syfte att ta fram en strategi och en utvecklingsplan för de närmaste åren, bland annat med fokus 
på att kvalitetssäkra produkter och tjänster kopplade till världsarvet. Denna översiktsplan har 
använts genom hela uppsatsen och som Lena säger är en viktig del för planerna kring 
stadsutvecklingen. Lena berättar att stadens historia påverkat utvecklingen. Hon menar att det 
faktum att staden varit sluten och att stora delar av skärgården varit militärt område har varit 
betydelsefullt för synen på möjligheterna att locka turister till Karlskrona. Det är en ganska "ny" 
företeelse eller tanke - att försöka få fler turister till staden istället för att "jaga bort besökare". 
Lena säger att målet är att de närmaste två åren kunna kvalitetssäkra ett antal besöksmål och 
dessutom tillgängliggöra flera platser/besöksmål som idag inte är tillgängliga och på så sätt 
utveckla staden. 

Intervjun med Lena har gett mycket information som är till nytta för både analys och 
slutdiskussion. Intervjuformuläret ses i bilaga 2.  

5.1.1 Länsstyrelsen berättar  
Denna text behandlar min intervju med Cecilia Näslund som arbetar som Klimat- och 
energisamordnare på Länsstyrelsen i Blekinge Län. Cecilia har intervjuats via mail vilket gjort att 
hon kunnat ta sig den tid hon behöver för att kunna svara på frågorna. Samtliga frågor kan ses i 
bilaga 3.  

Cecilia säger att länsstyrelsen diskuterat med kommunerna om behovet av säkerhetsnivåer 
sedan 2012 efter rapporten “Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys för naturolyckor i Blekinge.  

Cecilia säger att polishus, brandstation  och andra viktiga byggnader ligger i högsta 
säkerhetsklass tillsammans med förvaring av kulturlämningar som vi kan se i figur 11.  

Cecilia svarade att länsstyrelsen tagit fram riktlinjerna under 3.0 och 2,5 meter över havsytan 
gäller för ny bebyggelse. Men i riktlinjerna framgår också att säkerhetsnivåerna kan användas för 
prioritering av klimatanpassningsåtgärder för redan befintlig bebyggelse.  
Cecilia säger även att riktlinjerna omfattar även andra byggnadsverk, t.ex. vägar, distributionsnät 
för energi och vattenförsörjning, avlopp, tele och IT. Detta visar att Länsstyrelsen och kommunen 
är beredda att arbeta för att skydda sin stad. Dessa svar, både från kommunen och länsstyrelsen, 
visar att dessa intervjuer är viktiga för min studie. Mycket information angående kommande 
beslut och tagna beslut gör att jag får svar på mitt syfte och mina frågeställningar.  
 
5.2 Invånare berättar om världsarvet samt förberedelserna i Karlskrona  
Följande text beskriver mina 4 intervjuer för att få svar på hur världsarvsutnämningen har 
påverkat några av stadens invånare samt hur de ser på de förändringar som kommer i framtiden. 
Intervjupersonerna bor i Karlskrona idag och har bott i Karlskrona större delen av sina liv.  

För att få svar på vad befolkningen tycker om att Karlskrona har blivit ett världsarv tog jag 
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fram en intervjublankett som jag använde för att intervjua 4 personer från Karlskrona.  
Första personen jag intervjuade benämns hädanefter som Lasse. Han tycker att det är viktigt 

att staden bevarar sin historia och att det känns som staden tar ett stort ansvar för att detta ska ske. 
Han säger även att han tycker kommunen gör allt de kan men att det ibland kan kollidera med 
andra intressen som kommunen behöver göra vilket gör att det finns gamla fallfärdiga byggnader 
som ingen tar ansvar för. Till exempel finns det gamla magasin i hamnen från 1700-talet som en 
privat ägare vill riva och bygga nytt. Detta tycker han att kommunen kan ta ansvar för samtidigt 
som han förstår att kommunen har mycket att göra. Han tycker att världsarvet ska förvaras och att 
det vore bäst om det görs i samförstånd med invånarna i Karlskrona samt intresseorganisationer.  

Den andra personen som intervjuades benämns härifrån Kalle och har med bott i Karlskrona i 
större delen av sitt liv. Intervjun börjar och jag frågar om han tycker det är viktigt att staden 
bevarar sin historia och han säger då att han tycker det är mycket viktigt, man får inte förlora sin 
identitet utan måste bygga vidare tillsammans med sin historia. Kalle är inte lika nöjd med hur 
kommunen arbetar för att skydda världsarvet. “Nja man kan göra mer, kommunen borde vara mer 
aktiv och satsa mer för bevarandet och informationen som dessa platser har”. Kalle har ett 
intressant förslag på hur världsarvet borde förvaras, “Man kanske kan ha beskyddare i form av 
skolor, företag och föreningar, finansierat av stat och kommun”. Detta är ett mycket intressant 
förslag och jag vill gärna höra vad kommunen säger om detta. Är detta något de funderat på?  

Den tredje personen jag intervjuade benämns hädanefter Bosse. Även han menar att det är 
viktigt att bevara stadens historia. Han säger att han inte vet riktigt vad kommunen gör för att 
skydda staden så han menar att han inte kan svara på den frågan. Han säger dock att han tycker att 
kommunen borde göra det som behövs för att bevara världsarvet. När jag frågar hur han ser på 
förändringar i stadsplanering så tycker han att de måste göra vad som behövs för att skydda 
staden.  

Den fjärde personen jag intervjuat benämns härifrån Jennie. Även Jennie tycker det är viktigt 
att staden bevarar sin historia. Då Jennie jobbar inom kommunen men inte med dessa frågor så 
tycker hon att kommunen gör ganska mycket för att skydda världsarvet. Men hon har inte satt in 
sig tillräckligt för att engagera sig i hur hon tycker att världsarvet borde förvaras. Hon tycker att 
det är viktigt att skydda skolor och andra viktiga byggnader först och främst, världsarvsbyggnader 
polishus, brandstation och sjukhus är de byggnader som hon skulle vilja flytta på. Hon tycker 
också att man ska flytta världsarvsbyggnader då hon tycker det är viktigt att skydda under denna 
förändring.  

Intervjuerna med invånare i Karlskrona ger oss information om vad invånare i staden tycker 
angående de kommande förändringarna och de beslut som tagits. Vi får även en bild av hur vissa 
invånare ser på världsarvet och hur viktig Karlskronas historia och kultur är i utvecklingen av 
staden. Vi behöver dock ta i anseende i dessa resultat att enbart ett fåtal invånare har besvarat 
frågorna men detta ger oss en möjlig början till en större studie angående invånarnas tankar 
angående Karlskronas framtid.  
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5.3 Framtidsdiskussion 
I denna del av min studie diskuteras framtiden med intervjupersonerna. Lasse säger att han har en 
del information om Karlskronas förberedelser för att skydda staden. Han tycker att det är logiskt 
att det kommer ske förändringar i stadsplaneringen i en stad och säger att det är något som han 
tror varje stad går igenom, oberoende översvämningsrisken. Han tycker att kommunen arbetar på 
ett bra sätt men som kan ses ovan så kan det kollidera med andra intressen. Han säger även att 
hans syn på staden inte kommer ändras, han är uppväxt i staden och är beredd på förändringarna. 
Han har inte några egna förslag på hur kommunen eller länsstyrelsen kan arbeta utan låter det 
vara något som de får arbeta med. Och han tycker det är viktigt för staden att skydda sitt världsarv 
under de kommande förändringarna. Framtiden är något som Lasse tycker kommer naturligt och 
förändringarna som kommer får befolkningen anpassa sig efter.  

Kalle vet inte riktigt vad länsstyrelsen gör för att skydda staden, han hade läst något om 
byggnadstillstånd i en tidning berättar han. När vi pratar om framtiden förklarar de olika besluten 
som tagits och han tycker att det låter som vettiga förändringar och beslut. Han är som sagt kritisk 
till hur kommunen arbetar med världsarvet och staden och tycker de kan göra mer. Kalle säger att 
man kan använda skolor, företag eller föreningar som beskyddare för de viktiga och kulturella 
byggnaderna. Han menar att dessa förändringar som kommer göras inte kommer påverka hans 
syn på staden. Det viktigaste är att man hjälps åt för att bibehålla sin identitet som Karlskrona har.  

I diskussionen om framtiden kommer vi åter fram till att Bosse inte sett något om några 
förändringar i tidningar eller liknande. När vi börjar diskutera om hans syn på staden och hur den 
kommer förändras med ändringar i stadsplaneringen så menar han att det kommer ske 
förändringar och det är något som befolkningen får acceptera då det är viktigt att skydda sig från 
kommande naturkatastrofer. Det finns inget som han personligen skulle göra för att skydda staden 
utan han låter kommunen och länsstyrelsen göra det som behövs samtidigt som han svarar på sista 
frågan att det är viktigt att skydda Karlskronas världsarv även under dessa förändringar och 
planeringar.  

När jag frågar Jennie om hon vet något angående de förändringar som ska göras för att 
skydda staden så vet hon inte vilka förändringarna är eller vad det kommer att innebära. När jag 
berättar för henne vilka förändringar i stadsplaneringen som ska göras så tycker hon att det låter 
bra. Hon har ingen egen åsikt i hur kommunen arbetar för att skydda staden men hon tycker 
förändringarna låter bra.  

När jag frågar henne om hennes syn på staden kommer förändras med de kommande 
förändringarna så säger hon enkelt nej, “Jag gillar staden och vill man att den ska skyddas 
behöver man acceptera att det blir förändringar”. I dessa intervjuer har det framkommit mycket 
information där man kan se skillnader och likheter mellan de svarandes svar. Mer om detta i 
analysen nedan.  Intervjuformuläret ses i Bilaga 1.  
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6. ANALYS 
 
I detta kapitel görs en analys av resultaten som ovan behandlats, samt en diskussion angående 
svar som förts fram genom intervjuer. En analys av Karlskronas framtid görs för att analysera de 
planer som kommunen har för att utveckla, skydda och riskförberedelser som kommunen har för 
att skydda staden. Kommer planerna fungera? Det kommer även att analyseras hur Karlskronas 
framtid påverkas av stadens historia och hur staden ska kunna utvecklas samtidigt som man vill 
utveckla och bevara världsarvet. Ett försök att koppla ihop teori med empiri för att få en bild av 
hur dessa hänger ihop görs. Viktigt är att förstå att detta är mina egna ord och min egen analys av 
de svar som jag fått.  

Att analysera Karlskronas framtid och dess planer för att skydda staden mot kommande 
översvämningar är viktigt då det är intressant följa deras visioner och hur de ska arbeta med dessa 
visioner. Vi vet att Karlskrona kommun har stora planer på att utveckla staden, men att skydda 
staden och världsarvet är något som de inte har satt i plan ännu. Kommunen diskuterar om att ta 
fram en skyddsplan för världsarvet men det är inget som finns i dagsläget enligt Lena som arbetar 
på kommunen och är världsarvssamordnare. Dock har Länsstyrelsen lagt världsarvsområden i 
säkerhetsklass 1 tillsammans med andra viktiga byggnader. Varken Lena eller översiktsplanen 
2030 för Karlskrona nämner om de har planer för att flytta viktiga byggnader som ligger i 
riskzonen för kommande översvämningar. Att bland annat polisstation och brandstation ligger i 
en riskzon är något som kommunen borde se över för att lägga viktiga byggnader på en säkrare 
plats och inte för nära dagens strandlinje.  

Karlskrona kommun vill gärna bevara och utveckla världsarvet och redan idag är stora delar 
av världsarvet skyddat som kulturminnen eller byggnadsminnen men tyvärr finns det delar av 
världsarvet som inte innefattas av en skyddande lagstiftning som kulturminneslagen (Karlskrona 
kommuns översiktsplan 2030, s. 33). I översiktsplanen nämner de att “En översyn av skydd för 
samtliga miljöer som ingår i världsarvet bör genomföras” (Karlskrona kommuns översiktsplan 
2030, s. 33).  

Karlskrona kommun visar att det är viktigt att skydda hela världsarvet då de vill göra en 
översyn för samtliga miljöer i världsarvet. Huvuddelen av världsarvet ligger på huvudön Trossö 
och bland annat är det stadsplanen, byggnader och monument som ingår i världsarvet (Karlskrona 
kommuns översiktsplan 2030, s. 44). Kommunens planering för att utveckla Trossö är att ha en 
respekt för den äldre stadsplanen, respekt för Trossös topografi, dess kyrkor. Detta gör att 
kommunen har höga krav på byggnader och offentliga platser. (Karlskrona kommuns 
översiktsplan 2030, s. 44). Dessa förändringar och utvecklingen av staden är till för att höja 
kvalitén och stärka stadens rykte för att möjligen få mer turism.  

I översiktsplanen så nämner de även andra kulturmiljöer som behöver en översyn, som till 
exempel Kristianopel. (Karlskrona kommuns översiktsplan 2030, s. 33). Karlskrona kommun har 
en organisation för krisberedskap som försöker anpassa staden för en kommande kris eller 
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naturkatastrof, detta är något som borde utvecklas för att till exempel följa Public Agency 
Steering Committee för San Diego Bay som har tagit fram 10 stycken olika strategier för att 
skydda San Diego på ett välplanerat sätt (se bilaga 3). Dessa punkter är något som Karlskrona 
kommun borde undersöka för att kunna planera hur man ska skydda Karlskrona på bästa sätt. Det 
är viktigt att förstå att dessa punkter är direkt anpassade till San Diego och skulle där med 
behövas anpassas till Karlskrona och det svenska klimatet.  

Men vi kan se redan nu hur Karlskrona jobbar efter liknande strategier. Public Agency 
Steering Committee’s strategier handlar både om ett långsiktigt arbete för att kunna anpassa San 
Diego för en kommande kris eller naturkatastrof samt krishantering när översvämningar redan 
skett och hur staden ska agera när detta händer. Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram en plan för 
hur man ska skydda staden från framtida översvämningar genom att sätta in säkerhetsnivåer 
gällande nybygge av hus och vägar.  

Dessa nya säkerhetsnivåer är 3,0 och 2,5 meter över havsytan. Dessa nivåer varierar beroende 
på vilka byggnader det handlar om. 3,0 är säkerhetsnivån gällande bostadshus och vägar och 2,5 
är säkerhetsnivån gällande restauranger och kontor (Länsstyrelsens hemsida Online). Genom 
dessa säkerhetsnivåer agerar länsstyrelsen och kommunen redan nu med att förbereda staden på 
en anpassning till klimatet. Denna strategi kan kopplas ihop med de strategier angående 
förberedande arbetet som Public Agency Steering Committee använder sig av. De tar upp olika 
sektorer som kan påverkas och hur man ska skydda dessa i framtida översvämningar. De tar även 
upp att det finns ett samarbete mellan Länsstyrelsen och kommunen för att anpassa staden och att 
det finns långsiktiga planer för Karlskrona. I detta exempel kan vi se likheter mellan hur de 
arbetar i San Diego och hur Karlskrona tar fram liknande strategier.   

Karlskrona kommun har även tagit fram ett handlingsprogram för skydd och beredskap 
gällande olika extraordinära händelser som en kraftig översvämningar. De vill att ingen människa 
ska omkomma eller allvarligt skada sig samt att inga stora kulturvärden ska gå förlorade 
(Handlingsprogram, Skydd & Beredskap 2011-2014, s.6). Detta visar att Karlskrona jobbar på att 
vara så förbereda som de kan vid en krissituation, precis som Public Agency Steering Committee 
menar att man ska vara. Deras övergripande strategier övergriper både för extrema fall av 
högvatten och vardagliga förhållanden i San Diego, något som Karlskrona försöker att eftersträva.  
Vad vi kan se när de fyra intervjuerna granskas är att svaren överensstämmer med varandra. 
Intressant är att befolkningen tycker olika gällande hur kommunen arbetar för att bevara 
världsarvet. Lasse tycker att kommunen arbetar så bra de kan men att det kan kollidera med andra 
intressen och att kommunen borde se över fallfärdiga byggnader som kommunen skulle kunna 
fokusera mer på. Bland annat magasin i hamnen från 1700-talet som riskerar att rivas. Detta är 
även något som Kalle tar upp i sin intervju och han nämner att han tycker att det är viktigt för 
staden att dess historia bevaras. Kalle pratar även om hur han tycker kommunen kan göra mer. 
Han är inte lika positiv till hur kommunen arbetar utan tycker de kan göra betydligt mer. Kalle 
nämner att man kan använda olika sorters beskyddare i from av skolor eller företag för att skydda 
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byggnader och platser som är världsarvsutnämnda. Eftersom att det finns många olika byggnader 
som står tomma så borde kommunen kunna använda dessa för att öka antalet skolor för att minska 
klasserna i de skolor som idag är överfulla. Detta är dock något som kommunen måste gå med på 
och sätta upp en budget för. Frågan är hur viktigt världsarvet är för Sverige och hur stor vikt 
kommunen sätter på att få behålla sina världsarv och skydda dessa platser på bästa sätt. 

Bosse menar att han inte vet tillräckligt för att veta hur kommunen jobbar eller om den jobbar 
på så bra som den kan men han tycker att det är viktigt för kommunen att arbeta med att skydda 
staden. På detta skiljer han sig från de föregående intervjuerna. Han verkar vara avslappnad till de 
förändringar som ska genomföras och menar att det är något som man som invånare enbart får 
acceptera. Här skiljer det sig från Lasse och Kalle som hade förslag och kritik mot vad som skulle 
göras. Jennie håller med Bosse i den frågan. Jennie sa i intervjun att om man gillar staden så får 
man förstå och acceptera att det kommer ske ändringar, speciellt när det handlar om förebyggande 
mot översvämning eller liknande. Hon är den första som tycker att förändringarna är något som 
kan ses som bra och är positiv till när jag förklarade de olika förändringarna. Sedan är det en 
analys man får göra att hon jobbar inom kommunen men inte inom dessa frågor. Kan det vara så 
att hon vill stötta kommunen och kanske inte säger exakt vad hon tycker? Samtidigt är hon tydlig 
med att hon tycker att skolor och andra viktiga byggnader borde flyttas, kanske är det något hon 
brinner extra för? 

 
 

7. SLUTDISKUSSION 
 
Det finns flera delar i huvudresultatet och för att sammanfatta huvudresultatet i studien är det att 
Karlskrona kommun arbetar för att skydda och förvalta världsarvet. Det finns planer för att sätta 
in en skyddsplan för att bevara Karlskronas kulturarv, samt världsarv. Världsarvet har en stor 
betydelse för hur kommunen planerar sin framtid samt har världsarvet givit kommunen något att 
vara stolta över vilket hjälpt angående turism och marknadsföring. Detta är tolkningar som gjorts 
av de intervjuer som genomförts samt den litteraturgranskning som gjorts. Resultatet kan tolkas 
olika. Min tolkning av resultatet gör att världsarvsutnämningen är något som behövs för att 
kommunen, och befolkningen, ska kämpa för att bibehålla sin historia. Utan 
världsarvsutnämningen skulle stadens historia möjligen inte vara så viktig som den är idag. Om 
Karlskrona inte hade fått världsarvsutnämningen hade den kända siluetten av staden möjligen 
försvunnit.  

Att Karlskrona är ett världsarv har gjort att staden har större möjligheter att utvecklas och öka 
turismen. Samtidigt vilar det ett hot över Karlskrona då landhöjningen inte kommer skydda staden 
från den stigande havsnivåökningen. Det är dags för Karlskrona att sätta igång med det arbete 
som kommer skydda Karlskrona för de hot och risker som närmar sig.  
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7.1 Svar på frågeställningar 
  I uppsatsen har vi kunnat se att kommunen menar att upprustning av stadens offentliga platser är 

ett led att utveckla världsarvet och att öka stadens attraktivitet” (Karlskrona kommuns 
översiktsplan 2030, s. 33). Detta visar att stadens historia påverkar stadens framtid gällande 
turism och attraktivitet. Världsarvsstaden och Karlskronas historia i allmänhet ger Karlskrona mer 
attraktivitet som gör att stadens turism kan utvecklas. Staden kan få in mer pengar och där med 
möjlighet att skapa fler jobb, samt öka befolkningen till staden som kan utveckla staden vidare. 
Detta gör att kommunens planer för att förtäta områden runt om staden och öka kollektivtrafiken 
ökar i sannolikhet om befolkningen ökar, vilket kommer ge staden och kommunen det lyft 
kommunen vill åt.  

Planerna att öka grönområdena som finns är en del av den historia som man vill bevara men 
samtidigt utveckla. Hoglands park är en av Karlskronas paradanläggningar och den stod klar 
1825. Man vill bevara parken samtidigt som man vill utveckla den med nya caféer, 
scenbyggnader och trädplantering. Att bevara stadens historia gör att stadens utveckling kan avta 
men kommunen använder istället stadens historia som en anledning att utveckla staden för att 
göra den mer attraktiv för turister.  

Karlskrona kommun arbetar även för att bevara både kulturarvet och världsarvsstaden. 
Kommunen vill göra en översyn på samtliga miljöer som tillhör världsarvet, vilket visar att det är 
viktigt att skydda kulturarvet. Kommunen vill gärna behålla så mycket som möjligt från stadens 
historia. Att ha respekt för stadsplanen och stadens topografi är viktigt samtidigt som man vill 
utveckla staden. Genom att läsa kommunens planer märks det hur kommunen arbetar för att 
bevara kulturarvet. Dock finns det personer som tycker att man ska göra mer för att skydda 
kulturarvet. Kalle säger i intervjun att han tycker kommunen kan göra mer, “Nja man kan göra 
mer, vara mer aktiv och satsa mer för bevarandet och informationen som dessa platser har”. 
Kalles förslag i att ha beskyddare som skolor, företag och föreningar tycker jag är ett bra förslag 
vilket gör att flera övergivna platser och byggnader kan få mer fokus och skyddas på ett bättre 
sätt. Lena berättade att det har förts en diskussion om att skapa en skyddsplan för världsarvet, 
men som sagt är detta inget som finns i dagens läge. Lena säger dock att man tänker på 
världsarvet när man planerar att utveckla staden. Lena säger även att man inte vill utmana 
kärnvärdena i världsarvet, som till exempel att stadsplanen bibehålls och att stadssiluetten inte 
förstörs. Att kommunen inte har en specifik plan för hur man ska skydda världsarvet ser jag som 
en miss och här borde det sättas in större resurser och möjligen fler personer som arbetar med 
detta.  

Dock visar kommunen i sitt handlingsprogram för skydd och beredskap att man ser allvarligt 
på hotet från naturkatastrofer. Kommunen har skapat klimatanpassningsåtgärder som ska hjälpa 
till för att förebygga skador från naturkatastrofer. Kommunen har skapat en vision som de vill 
uppnå vid naturkatastrofer och här visar kommunen att de ser både personer och kulturvärden 
som viktiga att skydda. Här finns det en vision om att inte allvarliga miljöskador ska uppstå som 
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kan skada människor eller miljö. Det som missas är hur kommunen ska skydda viktiga byggnader 
vid en eventuell översvämning. I handlingsplanen skriver kommunen att man inte kan förbereda 
sig helt för oförutsägbara händelser som till exempel översvämningar. Här tycker jag att man kan 
göra betydligt mer. Det gäller att kunna placera viktiga byggnader på en plats där de inte kan 
komma till skada eller orsaka en katastrof. I Karlskrona finns det flera byggnader som skulle 
kunna placeras på en betydligt säkrare plats vid en havsnivåökning. Tågstation, polishus samt 
brandstation har en riskfylld placering om det skulle ske några större översvämningar.  

I kommunens handlingsplan diskuterar kommunen vilka byggnader som behöver ligga 
skyddade mot naturkatastrofer samt hur man ska planera städer för att undvika större skador vid 
översvämningar. Förutom avsaknad av en plan för byggnadsskydd så ser man att Karlskrona gör 
så gott de kan när det gäller skydd mot naturkatastrofer. Därför har kommunen sagt att det är 
viktigt att en diskussion ska föras i samband med samhällsplaneringen av staden. Kommunen har 
planer för hur man ska skydda staden och det gäller att planerna sätts i verket för att Karlskrona 
ska kunna utvecklas och dra till sig mer befolkning. Utan dessa planer ligger staden i riskzonen 
för både naturkatastrofer och att befolkningen kommer utvandra från staden.  

Karlskrona har egna bestämmelser över hur staden och världsarvet ska skyddas men de stora 
besluten har tagit i Länsstyrelsen där den viktigaste förändringen är att man inte kommer få bygga 
på områden som ligger under meter 2.5 över havet och i vissa fall även 3.0 meter över havet. 
Dessa arbeten och förberedelser är något som man får acceptera som invånare. 
Översvämningsförberedelerna kommer att påverka staden och kulturarvet men både kommunen 
och länsstyrelsen visar att de lägger kraft på att skydda staden i första hand.  
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 BILAGOR 
 
 Bilaga 1 

 Intervjuformulär – Befolkningen i Karlskrona om världsarvutnämningen och angående de 
kommande förändringar och förberedelser i staden.  
 

● Tycker du det är viktigt att staden bevarar sin historia? 
● Tycker du kommunen gör tillräckligt för att skydda världsarvet? 
● Hur tycker du att världsarvet borde förvaras? 
● Vet du något om Karlskronas förberedelser för att skydda staden? 
● Hur ser du på att förändringar i stadsplanering kommer införas för att skydda staden?  
● Hur tycker du kommunen arbetar för att skydda staden? 
● Hur kommer förändringar i stadsplaneringen påverka din syn på staden? 
● Finns det något du skulle vilja göra för att skydda staden? Flytta viktiga byggnader 

från kustlinjen eller likande? 
● Är det viktigt att staden skyddar sitt världsarv under denna förändring? 

 
 

Bilaga 2 
Intervjuformulär – kommunansvarige för framtiden av Karlskrona kommun, 

riskbedömningar, skydd mot naturkatastrofer samt världsarvet och dess betydelse.  
 
● Karlskrona ligger i en riskzon för översvämningar och andra katastrofer som stormen 

Gudrun, hur arbetar kommunen för att skydda staden/världsarvet mot 
naturkatastrofer? 

● Hur stor risk tycker ni att Karlskrona ligger i när det gäller naturkatastrofer? Vilka 
byggnader finns det stort fokus på att skydda vid en stor översvämning? 

● Hur arbetar kommunen för att skydda det världsarv som Karlskrona är? 
● Hur viktigt har det varit för kommunen att Örlogsstaden Karlskrona har blivit utnämnt 

till ett världsarv? 
● Hur arbetar kommunen för att utveckla staden samtidigt som världsarvet ska bevaras? 
● Hur har stadens historia påverkat stadens framtid och utveckling?  
● Finns det några planer på att utveckla världsarvet, i så fall hur? 

 
Bilaga 3 
Intervjuformulär - Klimat och energisamordnare av Länsstyrelsen Blekinge län 
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● Hur länge har ni planerat att införa dessa säkerhetsnivåer? 
● Har ni tagit viktiga byggnader såsom polishus, brandstation osv under större omtanke 

gällande dessa säkerhetsnivåer? 
● Har världsarvs byggnader och platserna i Karlskrona fått någon extra omtanke då det 

är ett världsarv? 
● Hur ser ni på de byggnader som redan nu ligger under 3.0 och 2,5 meter över 

havsytan, finns det några planer för redan existerande byggnader? 
● Har ni tagit fram fler förslag/beslut till förändringar bortom byggnader? Finns det 

andra planer som kan påverka staden? 
Bilaga 4 

Övergripande strategier framtagna av Public Agency Steering Committee för San Diego Bay 
för att anpassa staden för kommande översvämningsrisker (Public Agency Steering Committee 
2012, s. 7). 

 
1. Create a staff level regional sea level rise (SLR) adaptation working group consisting of 

representatives from public agencies around San Diego Bay to implement the Adaptation 
Strategy. 

2. Provide regular opportunities for stakeholder engagement around implementation of the 
Adaptation 

Strategy.    
3. Create and enhance existing outreach, education, training, and peer exchange programs 

tailored to 
public agency staff, stakeholders, and the general public.   
4.   Establish and promote a regional research agenda to advance understanding of sea level 

rise impacts, vulnerabilities, and adaptation responses in the San Diego region.    
5.   Engage regulatory agencies to advocate for clear and consistent regulatory guidance on 

how to address sea level rise impacts in development permitting.    
6.   Engage the Federal Emergency Management Agency (FEMA) to encourage the 

incorporation of future risks from sea level rise into non regulatory maps associated with 
upcoming Flood Insurance Studies (FIS).   

7.   Institutionalize or mainstream sea level rise adaptation by incorporating sea level rise and 
associated     

impacts into relevant local and regional plans and projects.    
8.   Consistently utilize guidance provided by the State of California Climate Action Team in 

developing sea level rise assumptions for planning purposes.    
9.   Perform more detailed vulnerability assessments at a site specific level as significant 

plans or capital projects are undertaken.   
10. Develop decision�making frameworks in each jurisdiction for selecting and 
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implementing appropriate management practices in communities vulnerable to inundation or 
regular flooding, utilizing such frameworks as risk management and cost/benefit analysis.   
 


