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Abstrakt 

Syftet med denna kvalitativa studie är att genom enkäter undersöka om det finns en diskrepans 

mellan det teoretiska begreppet resiliens och den empiriska tillämpningen. För att besvara 

denna fråga undersöks följande delfrågor: Vad ingår i olika teoretiska resiliensbegrepp? Hur 

ser innebörden av resiliensbegreppet ut hos svenska krishanteringsaktörer idag? Hur arbetar 

svenska krishanteringsaktörer för resiliens för att göra städer säkrare i framtiden? Denna studie 

ska vara till hjälp för krishanteringsaktörer i deras förståelse för vad resiliensbegreppet är och 

finna kunskap i dessa tre resilienskoncept för att kunna använda det i sitt praktiska arbete när 

de talar om att arbeta för resiliens. I denna studie har tjugosex stycken enkäter skickats ut till 

personer som på något sätt arbetar med krishantering. Respondenterna arbetar på olika nivåer 

(kommun, länsstyrelse, myndighet, privat sektor samt forskare). Forskning och teorier kring 

resiliens kommer baseras på Brian Walker & David Salt som beskriver ingenjörsteknisk 

resiliens och ekologisk resiliens i boken Resilience thinking därefter förklarar Ulrich Beck 

enligt boken Risksamhället hur man måste arbeta för framtiden och inte se bakåt för att planera 

efter det som skett i dåtid. Pickett, McGrath, Cadenasso & Felson beskriver i sin forskning 

Ecological resilience and Resilient cities hur hållbarhet är en viktig del i resiliens. 

Avslutningsvis beskrivs det tredje resiliensbegreppet, nämligen Socio-ekologisk resiliens där 

Carl Folke lyfter upp vikten av att utveckla resiliens för det socio-ekologiska systemet för att 

skapa en anpassningsförmåga som möjliggör kontinuerlig utveckling, som ett dynamisk adaptiv 

samspel mellan att upprätthålla och utvecklas i förändring. För att kunna minska diskrepansen 

mellan begreppet resiliens och den empiriska tillämpningen krävs att det först och främst finns 

en förståelse för och en kunskap om begreppet resiliens. Därefter krävs det en samverkan 

mellan olika aktörer speciellt att krishanteringsaktörerna tar del av de forskningsresultat som 

framkommer för att kunna implementera det praktiskt och på så sätt få nya innovativa idéer att 

arbeta efter.  

Nyckelord: Resiliens, ingejörsteknisk resiliens, ekologisk resiliens, socio-ekologisk resiliens, 

praktiskt, samverkan 

 

 

 

 

 



  
 

Abstract: 

The purpose of this qualitative study is through survey investigate if there is a discrepancy 

between the theoretical concept of resilience and the empirical application. To answer this 

question this study examines the following issues: What is included in various theoretical 

resilience concept? What is the meaning of the resilience concept at the Swedish crisis 

management actors today? How does the Swedish crisis management actors use resilience to 

make cities safer in the future? This study will be helpful for crisis management actors in their 

understanding of what the resilience concept and find the knowledge of these three concepts to 

use it in their practical work when they talk about working for resilience. In this study, twenty-

six questionnaires was sent out to people who in some way are involved in crisis management. 

The respondents in this study work at different levels (municipal, county government, 

government, private sector and researchers). Research and theories of resilience is based on 

Brian Walker and David Salt describing engineering technical resilience and ecological 

resilience in the book Resilience thinking then Ulrich Beck explains according to the book Risk 

Society how one must work for the future and not look backwards and plan because of what 

was happening in the past. Pickett, McGrath, Cadenasso & Felson describes his research 

Ecological Resilience and Resilient Cities how sustainability is an important aspect of 

resilience. Finally the third concept is described, namely socio-ecological resilience where Carl 

Folke lifts the importance of developing resilience for the socio-ecological system to create an 

adaptability that allows for continuous development, a dynamic adaptive interaction between 

maintaining and developing in change. In order to reduce the discrepancy between the concept 

of resilience and the empirical application it requires, first and foremost an understanding and 

a knowledge of the concept of resilience. Then it requires a collaboration between various 

stakeholders especially the crisis management actors to take part of the research evidence and 

have a will to implement it practically and as a result get new innovative ideas to work with. 

Keywords: Resilience, engineering technical resilience, ecological resilience, socio-ecological 

resilience, practical, cooperation 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
 

”It is not quite clear what resilience means, beyond the simple assumption that it is good to 

be resilient. Despite this lack of clarity, there is a growing number of governmental and non-

governmental reports which aim to develop ready-made, off-the-shelf toolkits for resilience-

building” (Simin Davoudi, 2012: 299) 

Utifrån detta citat kan man utläsa att det finns ett glapp i förståelsen för och kunskapen om 

begreppet resiliens. Resiliens har blivit ett populärt begrepp inom internationell krishantering, 

dock saknas en tydlig definition för vad det egentligen betyder, framförallt i svensk nationell 

kontext. Denna studie vill undersöka detta för att ge en större förståelse för och kunskap kring 

begreppet resiliens framförallt för de aktörer som agerar inom den svenska krisberedskapen. 

Denna studie började utvecklas genom en bakgrundsundersökning kring resiliensbegreppet där 

det uppenbarade sig tre stycken resiliensbegrepp: Ingenjörsteknisk resiliens, ekologisk resiliens 

samt socio-ekologisk resiliens. Dessa tre olika resiliensbegrepp bygger på tre olika koncept där 

den första som är ingenjörsteknisk resiliens handlar om att efter en störning återkomma till 

samma ursprungsläge som innan inom en viss tid. Det andra konceptet är ekologisk resiliens 

som handlar om tröskelvärden och att efter en störning kan systemet gå över tröskelvärdet och 

in i ett nytt ursprungsläge och på så sätt utvecklas. Det tredje konceptet är socio-ekologisk 

resiliens där anpassningsförmåga och omvandlingsförmåga är grundläggande. 

Anpassningsförmåga handlar om att anpassa sig till interna och externa processer och därmed 

utvecklas medan omvandlingsförmågan är en källa till erfarenhet och kunskap. Dessa tre 

resiliensbegrepp kan ses som en utveckling av varandra där ingenjörteknisk resiliens är starten 

och socio-ekologisk resiliens är där vi är idag. Socio-ekologisk resiliens är således ett nytt 

område inom forskning som idag är under snabb utveckling.  

Resiliens kan betyda olika saker för olika människor beroende på vad man har för erfarenheter 

av begreppet. Likväl kan man urskilja i internationella ramverk, bland annat i Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR, 2015) att det handlar om att arbeta för 

resilienta städer och nationer mot naturkatastrofer och klimatförändringar.  I ramverkets text på 

engelska används begreppet resilience, på svenska ofta översatt till resiliens. Detta ramverk har 

Sverige skrivit på och ska arbeta efter fram till år 2030 vilket gör att det behövs en definition 
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och en kunskap kring vad detta begrepp faktiskt innehåller. I krishanteringssammanhang 

använder många aktörer begreppet som ett mål- Att jobba för resiliens. Därför är det viktigt att 

genom denna undersökning påvisa hur det teoretiska begreppet kring resiliens ser ut för att ge 

krishanteringsaktörerna idéer samt stöd för hur de kan arbeta med resiliens i sitt dagliga arbete. 

Det finns alltid ett glapp kring hur ett teoretiskt begrepp beskrivs gentemot hur det tillämpas i 

praktiken. Det går kanske inte alltid att arbeta exakt efter hur det teoretiska begreppet är 

utformat utan det bör ses mer som en vägledning, 

Syftet med denna masteruppsats är att belysa begreppet resiliens, göra en kartläggning av 

begreppet, skapa diskussioner kring olika betydelser av begreppet och på så sätt bidra kring 

debatten för krishantering i Sverige.  

Den övergripande frågan: Finns det diskrepans mellan det teoretiska begreppet resiliens och 

den empiriska tillämpningen. För att besvara denna fråga undersöks följande delfrågor:   

Vad ingår i olika teoretiska resiliensbegrepp? 

Hur ser innebörden av resiliensbegreppet ut hos svenska krishanteringsaktörer idag?  

Hur arbetar svenska krishanteringsaktörer för resiliens för att göra städer säkrare i framtiden? 

Denna studie ska vara till hjälp för krishanteringsaktörer i deras förståelse för vad 

resiliensbegreppet är och finna kunskap i dessa tre resilienskoncept för att kunna använda det i 

sitt praktiska arbete när de talar om att arbeta för resiliens. I denna studie har tjugosex stycken 

enkäter skickats ut till personer som på något sätt arbetar med krishantering. Respondenterna 

arbetar på olika nivåer (kommun, länsstyrelse, myndighet, privat sektor samt forskare). De 

arbetstitlar som respondenterna har är: säkerhetsstrateg, risk- och krishanteringskonsult, 

landskapsarkitekt, samhällsplanerare, specialist hydrauliska beräkningar, universitetslektor, 

lektor, säkerhetssamordnare, brandingenjör, krisberedskapssamordnare, VA-chef, handläggare 

inom samhällsskydd och beredskap, projektledare, samhällsbyggnadschef, forskare, 

översiktsplanarkitekt, civilingenjör, planstrateg, beredskapshandläggare, utredare samt 

strategisk planerare (vissa av respondenterna har samma arbetstitel). Av dessa tjugosex 

krishanteringsaktörer svarade tjugofem stycken att resiliens är något som Sverige borde bli 

bättre på att arbeta för. Detta påvisar relevansen av denna undersökning som syftar till att kunna 

ge en större kunskap och förståelse kring komplexiteten av begreppet resiliens. 
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1.2 Bakgrund 
 

Världen över är trenden att allt fler människor drabbas av naturkatastrofer och att antalet 

sannolikt kommer att öka under de kommande decennierna. Idag bor mer än hälften av världens 

befolkning i städer och antalet förväntas öka i framtiden. Därför är det en viktig uppgift att göra 

städer säkra för invånarna. En pågående global kampanj vid Förenta Nationerna inom området 

katastrofriskreducering som heter Making Cities Resilient- My City is getting Ready! syftar till 

att bygga upp resilienta städer över hela världen (MCR 2016).  

Året 1987 beslöt FN:s generalförsamling att det internationella samfundet under det 

nästkommande decenniet ska utveckla och framhäva problematiken kring 

naturkatastrofhantering och kapacitetsutveckling. Detta fick namnet (IDNDR) International 

Decade for Natural Disaster Reduction (UN, 1987). Några år efter detta beslut tagits, nämligen 

år 1994, togs ett ramavtal fram i Yokohama, med namnet Yokohama Strategy for a safer world: 

Guidelines for Natural Disaster Prevention, Preparedness and Mitigation (Yokohama Strategy).  

Detta initiativ efterföljdes av 2005 års ramverk “Hyogo Framework for Action 2005-2015: 

Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters” (HFA). HFA bidrar med 

förståelse för katastrofriskhanteringen samt att skapa lagstiftningsinstrument och institutionella 

arrangemang för katastrofriskreducering. Där lyftes problemet att få den lokala nivån med i 

arbetet kring naturkatastrofhantering. HFA handlar om att göra städer mer resilienta mot 

naturkatastrofer och därför skapades år 2010 en kampanj av UNISDR (United Nations 

International Strategy for Disaster Reduction) vid namn ”Making Cities Resilient- My city is 

getting Ready!” (MCR, 2016).  Genom att delta i kampanjen Making Cities Resilient, får 

kommunen stöd och verktyg för att bygga resiliens mot olyckor på lokal nivå. Kommunerna får 

även profilera sitt arbete, utveckla kunskap, utbyta erfarenheter samt förbättra arbetet med kris 

och katastrofhantering. Målen med kampanjen är att öka kunskap och medvetenhet om risken 

för katastrofer och den roll som lokala myndigheter spelar, höja det politiska stödet för 

riskhantering på lokal nivå, få starkare samverkan mellan den lokala och nationella politiken 

samt att genomföra HFA på lokal nivå, tillhandahålla verktyg, utbildning 

och kapacitetsutveckling. Idag är 3083 städer världen över med i denna kampanj varav 10 

kommuner från Sverige. Dessa är Arvika. Göteborg, Karlstad, Kristianstad, Malmö, Jokkmokk, 

Jönköping, Vellinge, Vansbro samt Ängelholm (MSB, 2013). 
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Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) publicerade en rapport 2015 där de 

lyfter upp hur implementeringen av HFA har fungerat. I rapporten National progress report on 

the implementation of the Hyogo Framework for Action (2013-2015) nämns tre utmaningar som 

uppstått under implementeringen av HFA. Den första av de tre utmaningarna handlar om att 

öka medvetenheten om behovet av planering kring katastrofförebyggande, utvecklingsprojekt 

och bland allmänheten. Den andra utmaningen handlar om att skapa engagemang genom 

systematiska processer, resursfördelning samt att följa upp åtgärdernas effektivitet för att på så 

sätt minska sårbarheten. En annan viktig faktor är att upprätthålla ett nära samarbete med 

akademiska institutioner för att kunna ta del av forskningsresultat. Den tredje och sista 

utmaningen är att skapa övningar för fler än den nationella och regionala nivån. För att ge en 

fullständig bild är det nödvändigt att utvidga till att omfatta samhället, den lokala nivån, 

landsting och även den privata sektorn. Mer arbete återstår att göra för att skapa en lokal 

förebyggande kultur och resiliens (MSB, 2015:60).  

Under den tredje Världskonferensen i Sendai, Japan hösten 2015 antogs det nya ramverket för 

naturkatastrofhantering ”Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030” 

(SFDRR). SFDRR har identifierat fyra prioriterade områden som kan sammanfattas: Förståelse 

för risk, riskhantering, investeringar i riskminskning och ökad beredskap för respons och 

återhämtning. Därigenom har SFDRR har tagit nästa steg och utvecklat risk- och 

resilienstänkandet vidare till att också omfatta fattigdom, klimatförändringar, oplanerad 

urbanisering, försämrade ekosystem och dålig markförvaltning. SFDRR har nämnt; betydande 

minskning av dödligheten, antalet drabbade människor och skador på infrastruktur och minskad 

ekonomisk förlust gentemot BNP som mål. Metoden för att uppnå detta är att inte bygga upp 

på samma vis som innan katastrofen skedde, utan tillämpa strategin för att minska riskerna och 

göra städer resilienta. Ramverket nämner dessutom att staten har huvudansvaret för att 

förebygga och minska risker i samhället.  
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Det nya ramverket är starkt handlingsinriktat och har fyra prioriterade områden och sju globala 

mål.  

 

 

 

 

 

 

 

(Edwards & Norman, 2015) 

Globala mål: 1) Lägre dödlighet 2) Färre personer drabbas 3) Reducera ekonomiska förluster 

4) Mindre skador kring kritisk infrastruktur 5) Flera länder med nationella och lokala 

katastrofrisk-reducerande strategier 6) Förstärka internationell samverkan med 

utvecklingsländer 7) Öka tidigt varningssystem och tillgång till katastrofförebyggande 

information inklusive riskbedömningar (SFDRR, 2015). 

Vissa framsteg har skett under HFA när det kommer till att bygga upp resiliens och minska 

förluster och skador. Det krävs en avsevärd minskning av risker för katastrofer genom 

uthållighet och med ett mer uttalat fokus på människor, deras hälsa, försörjningsmöjligheter 

och regelbunden uppföljning dessa delar är nya i SFDRR och ska uppnås innan år 2030. Det är 

angeläget och viktigt att förutse, planera och minska risken för katastrofer i syfte att mer 

effektivt skydda personer, samhällen och länder, deras levebröd, hälsa, kulturarv, 

socioekonomiska tillgångar och ekosystem och därmed stärka resiliens. Det måste finnas en 

bredare och mer individuellt inriktad förebyggande förhållningssätt till risker för katastrofer. 

Katastrofriskreducering bör vara sektorsövergripande, inkluderande och tillgänglig för att vara 

effektiv och ändamålsenlig. Förbättrat arbete är en viktig del för att minska exponeringen och 

sårbarheten, vilket förhindrar skapandet av nya katastrofrisker och det krävs ytterligare ansvar 

för att skapa katastrofförebyggande på alla nivåer (SFDRR, 2015). 
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SFDRR har flyttat katastrofriskreduceringens diskurs för handling mot riskfaktorer och har 

otvetydigt angett en plan för betydande minskning i förlust av liv, drabbade människor, 

infrastruktur och minskning av ekonomiska förluster gentemot BNP genom att arbeta för 

ekologisk resiliens. Resultatet av det nya ramverket SFDRR är djärvt och kommer att kräva 

hårt arbete för att minska riskerna fram till år 2030 (SFDRR, 2015). 

 

1.3 Problemformulering 
 

I dagens Sverige används ordet resiliens av flera krishanteringsaktörer. Dock kan man i 

dokument och beskrivningar se att uppfattningen om vad resiliens betyder skiljer sig åt mellan 

olika aktörer. Vissa beskrivningar överensstämmer med ingenjörsteknisk resiliens medan andra 

överensstämmer det med det teoretiska begreppet ekologisk resiliens. Det är problematiskt att 

de flesta inte skriver ut detta utan endast använder ordet resiliens eftersom dessa två 

resiliensbegrepp krockar med varandra och medför olika metoder för att uppnå resiliens. Detta 

kan göra mottagaren för informationen fundersam kring vad som faktiskt menas.  

Utöver dessa två resiliensbegrepp har ytterligare ett teoretiskt begrepp växt fram, socio-

ekologisk resiliens, som är en utveckling av ekologisk resiliens. Den är dock relativt 

nyutvecklad vilket gör att många inte ens vet om att detta begrepp finns. Det är diskrepansen 

mellan de olika teoretiska begreppen och den empiriska tillämpningen av dessa som uppsatsen 

avser att undersöka. Eftersom tidigare forskning inom fältet krisberedskap huvudsakligen 

fokuserat på organisation och arbetssätt, bidrar denna uppsats till att fylla en lucka kring hur 

resiliens uppfattas och hur aktörer verkar för att uppnå detta mål. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna masteruppsats är att belysa begreppet resiliens, göra en kartläggning av 

begreppet, identifiera eventuell diskrepans mellan olika teoretiska begrepp och den empiriska 

tillämpningen av dessa för att skapa diskussioner kring olika betydelser av begreppet och på så 

sätt bidra kring debatten för krishantering i Sverige. 

Den övergripande frågan: Finns det diskrepans mellan begreppet resiliens och den empiriska 

tillämpningen. För att besvara denna fråga undersöks följande delfrågor:   

Vad ingår i olika teoretiska resiliensbegrepp? 

Hur ser innebörden av resiliensbegreppet ut hos svenska krishanteringsaktörer idag?  

Hur arbetar svenska krishanteringsaktörer för resiliens för att göra städer säkrare i framtiden? 

 

1.5 Disposition 
 

Studien inleds med en presentation och bakgrund till ämnet för att sedan fortsätta med 

problemformulering och syfte. Sedan presenteras tidigare forskning som appliceras för att 

belysa studiens ämne. Därefter följer en operationalisering där ett analysinstrument är utvecklat 

och baserat på tidigare forskning. Detta presenteras för att få en djupare förståelse kring hur 

krishanteringsaktörer i Sverige kan använda resiliens samt se hur resiliens definieras.  I 

metodavsnittet beskrivs hur man gått tillväga för att genomföra studien. Därefter presenteras 

resultatet och analyser där studien lyfter fram och analyserar insamlad empiri. Avslutningsvis 

förs en diskussion kring det studerade ämnet, förslag på fortsatt forskning samt en kort 

summering av genomförd studie.   

 

1.6 Ursprunget till resiliens 
 

Det latinska ordet ”resli” som betyder återstudsning är ursprunget till resiliens. Det vill säga att 

man ska återvända till ursprungsläget. I början användes detta begrepp för att beskriva hur 

ekologiska begrepp utformar sig och det var C.S Holling (1973) som etablerade begreppet 

resiliens i dagens samhälle. Resiliens beskrevs som förmågan att kvarstå inom ett sådant område 

där tanken på förändring är just motståndskraft som bestämmer ihållande relationer inom ett 
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system och är ett mått på förmågan hos dessa system för att absorbera förändringar av 

tillståndsvariabler och fortfarande kvarstår i sitt ursprungsläge efter påverkan. På 1960-talet, på 

grund av ökningen av systemtänkande, kom resiliens in i området för ekologi. Flera betydelser 

av begreppet har sedan dykt upp, dock har var och en har sina rötter i olika världsbilder och 

vetenskapliga traditioner (Davoudi, 2012:300).  

Den psykologiska forskningen har övertid också använt ordet resiliens där begreppet fått en 

överförd betydelse (Swanström, 2008). Ingenjörsteknisk resiliens, ekologisk resiliens samt 

socio-ekologisk resiliens är tre begrepp i användningen av resiliens som Davoudi (2012) 

identifierar. Dessa tre steg kan ses som olika betydelser i en utveckling av begreppet, därför 

kan det än idag vara att förståelsen för dessa kan ligga på de två första det vill säga 

ingenjörsteknisk resiliens samt ekologisk resiliens.  
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2. Teoretiskt ramverk 
 

I följande avsnitt kommer de tre resiliensbegrepp förklaras utförligare, beskrivning av 

ingenjörsteknisk resiliens förklaras. Kort därefter beskrivs resiliensbegreppen ekologisk 

resiliens samt socio-ekologisk resiliens. Forskning och teorier kring detta kommer baseras på 

Brian Walker & David Salt som beskriver ingenjörsteknisk resiliens och ekologisk resiliens i 

boken Resilience thinking därefter förklarar Ulrich Beck enligt boken Risksamhället hur man 

måste arbeta för framtiden och inte se bakåt för att planera efter det som skett i dåtid. Pickett, 

McGrath, Cadenasso & Felson beskriver i sin forskning Ecological resilience and Resilient 

cities hur hållbarhet är en viktig del i resiliens. Avslutningsvis beskrivs det tredje 

resiliensbegreppet, nämligen Socio-ekologisk resiliens där Carl Folke lyfter upp vikten av att 

utveckla resiliens för det socio-ekologiska systemet för att skapa en anpassningsförmåga som 

möjliggör kontinuerlig utveckling, som ett dynamisk adaptiv samspel mellan att upprätthålla 

och utvecklas i förändring. 

 

2.1 Resilienstänkande 
 

I boken Resilience thinking (2006) beskriver Brian Walker och David Salt problematiken kring 

resiliens och hur krishanteringsaktörer måste tänka för att arbeta för en resilient stad eller 

organisation. Resiliens har två olika betydelser, enligt Walker & Salt (2006). Den första 

betydelsen är ingenjörsteknisk resiliens, resiliens är således förmågan hos ett system, som har 

varit i jämvikt med sin omgivning för att återgå till samma ursprungsläge (jämviktsnivå) efter 

en störning. Enligt den andra betydelsen ekologisk resiliens där resiliens är förenlig med det 

samtida ekologiska paradigm som belyser dynamik, historiska oförutsedda händelser samt flera 

vägar för förändring inom ekosystem. Denna syn reflekterar kontinuerlig eller periodisk och 

ger skiftningar inom ekosystem snarare än att vara permanent. Ofta handlar det om att arbeta 

för att öka effektiviteten och optimera prestandan av delar i de social-ekologiska systemen. Det 

handlar om att vara permanent, dock misslyckas detta med att erkänna sekundära effekter och 

återkopplingar som orsakar förändringar (ibland även oåterkalleliga förändringar) i systemen. 

Detta kommer inte leda till hållbarhet utan kan däremot leda till en ekonomisk kollaps. 

Resilienstänkande handlar om att förstå och engagera arbetet med en föränderlig värld enligt 

Walker & Salt (2006) där de beskriver ekologisk resiliens. Genom att förstå hur och varför 

systemet som helhet förändras får samhället bättre förutsättningar att bygga en förmåga att 
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arbeta med förändring i motsats till att vara ett offer för den. När grunden för resilienstänkande 

blir klar, bör det vara uppenbart att det gäller system av människor och natur på alla nivåer: 

individer, samhällen, företag och nationer. De nuvarande strategierna för en hållbar utveckling 

av naturresurser misslyckas på grund av att det alltför ofta bygger på genomsnittliga 

förhållanden och förväntningar på tillväxt. Detta ignorerar stora störningar och försöker 

optimera vissa komponenter i ett system i isolering av andra. Tillvägagångssättet fungerar 

således inte eftersom det inte är hur världen faktiskt fungerar. 

Walker & Salt (2006) definierar resiliens som förmågan hos ett system att absorbera störningar 

och fortfarande behålla sin grundläggande funktion och struktur. För ingenjörsteknisk resiliens 

uppfattas denna kapacitet som den tid det tar att komma tillbaka till det normala. Den ekologiska 

resiliens visar ett system som representerar mängden störning systemet har, samt förmåga att 

absorbera detta innan man går över ett tröskelvärde in i ett alternativ tillstånd med andra 

självförstärkande kopplingar mellan systemkomponenter.  

För att påvisa skillnaden mellan dessa två har Walker & Salt (2006) en metod som heter Korsa 

Tröskelvärdet. Denna metod är beskriven som en boll i en bassäng. Bassängen är en metafor 

för systemet. När den sedan börjar förändras på grund av en katastrof, ekologiska eller andra 

faktorer bildas en ny bassäng bredvid. En ovisshet är hur mycket som kan förändras i bassängen 

innan systemet lämnar bassängen. Bortom en gräns (kanten av bassängen), finns en förändring 

i återkopplingar som driver systemens dynamik och systemet tenderar mot en annan jämvikt 

(nästa bassäng). Systemet i denna nya bassäng har en annan struktur och funktion. Systemet 

sägs där ha passerat ett tröskelvärde in i en ny bassäng med en ny ordning. Dock vill den 

ingenjörstekniska resiliensen vara kvar i sin bassäng. Den kanske rör sig där inne på grund av 

påverkan från den andra bassängen men den vill tillbaka till sitt ursprungsläge medan den 

ekologiska är redo att anpassa sig till det nya tillståndet. (Se figur 1) 
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Figur 1 (Johansson, 2015) 

I daglig användning, tänker de flesta människor på resiliens som förmågan att studsa tillbaka. 

Termen ingenjörsteknisk resiliens används ibland för att beskriva hur snabbt ett system, ofta ett 

mekaniskt system kan återgå till ursprungsläget när systemet blir stört. Därför handlar ekologisk 

resiliens dessutom om att studsa tillbaka men detta är mer ett mått på systemstabilitet. Resiliens 

handlar inte om hur snabbt ett system kan komma tillbaka efter en störning enligt Walker & 

Salt (2006) utan det handlar om systemets kapacitet att absorbera störningen och agera på 

samma sätt som tidigare fast med nya sätt. Det handlar om vad som händer nära kanten av 

bassängen, inte vad som händer vid ursprungspunkten i botten av bassängen. Ingenjörsteknisk 

resiliens betraktar inte tröskelvärden på samma vis som ekologisk resiliens där det handlar om 

att identifiera och förstå dem. 

När chefer och planerare använder termen resiliens, till exempel ”vi ska bygga en resilient 

industri” eller ”vi planerar för en resilient stad” är det oklart vad de menar. Ofta pratar de dock 

om ingenjörsteknisk resiliens där målet är att studsa tillbaka snabbt till ursprungspunkten vid 

en störning. Skillnaden mellan att ”studsa tillbaka snabbt” och ”bibehållande av förmågan att 

komma tillbaka” är avgörande. Resilienstänkande är mycket mer än endast systemets förmåga 
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att återhämta sig (Walker & Salt, 2006:62–63). Detta visar att Walker & Salt tillämpar 

ekologisk resiliens. 

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1  Ekologisk resiliens och resilienta städer 
 

En forskare som var före sin tid var Ulrich Beck. Han beskriver ekologisk resiliens men kallar 

det en ” andra modernitet”. I boken risksamhället (1998) diskuterar Beck hur viktigt det är att 

blicka framåt och inte bakåt för att finna lösningar. Han menar att man ska lämna en modernitet 

bakom oss och istället se den framtid som den andra moderniteten erbjuder, nämligen 

flexibilitet.  Genom att världen har exploaterats till följd av de tekniska och industriella 

förvandlingen har naturen införlivats i det industriella systemet. Beck menar att det moderna 

samhället har gått från en industriell modernitet där produktionen av rikedom tidigare var ett 

mål till en riskmodernitet där målet förändrats till att uppnå säkerhet och hantera risker.  

Genom att använda Becks teori kan man se hur kommunerna kan använda ekologisk resiliens 

som ett sätt att hantera de risker som inte redan uppstått för att skapa säkerhet. Beck skriver 

även om urskiljning av utvecklingstendenser som idag vuxit sig starka samt att det är viktigt att 

framhäva de möjligheter som framtiden bär på. För att faror ska bli synliga och tolkningsbara 

är det viktigt att använda sig av mätningsinstrument och gränsvärden, att agera med en 

reflexivet istället för en fast ursprungspunkt som inte är rörlig som till exempel ingenjörsteknisk 

resiliens (Beck, 1998:39ff). 

Beck (1998) menar att vi idag har ett större behov än någonsin tidigare av att förstå och använda 

begrepp och teorier. Speciellt begrepp som beskriver allt det nya som väller in över oss på ett 

nytänkande sätt. Han menar att det inte är någon lätt uppgift att komma dessa nya begrepp på 

spåren, men ack så viktigt. Detta på grund av att han anar ett kommande systemskifte från den 

industriella moderniteten in i nästa modernitet. När moderniseringsprocesserna globaliseras och 

därmed blir föremål för offentlig kritik och (anti)vetenskapliga undersökningar förlorar de sitt 

skyddande skal och får därmed en betydelse i sociala och politiska debatter. Detta gör att 

fördelningen av risker utvecklas och i centrum står riskerna och konsekvenserna av 

moderniseringen som ger en effekt som irreversibla hot mot samhällets, människans, djurens 

och naturens existens.  
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Den sociala styrkan i riskargumentet ligger i projicerade framtida hot där det handlar om risker 

som blir till verklighet och som innebär en sådan omfattande förstörelse att åtgärder i efterhand 

praktiskt taget är omöjliga. Detta gör att hypoteser, scenarion och prognoser har en hög relevans 

för det förebyggande arbetet (Beck, 1998:48). Den centrala medvetenheten om dessa risker 

ligger alltså inte i samtiden utan i framtiden och i risksamhället förlorar i det förflutna sin makt 

i nutid. Därigenom stiger framtiden fram och gör att krishanteringsaktörer måste agera för att 

förhindra, vidta åtgärder samt mildra morgondagens och kommande framtida kriser genom att 

ha ett flexibelt tänkande kring hur man arbetar till exempel genom att arbeta för en ekologisk 

resiliens där man följer världen och dess förändringar. 

Enligt Pickett, McGrath, Cadenasso & Felson i sin forskning Ecological resilience and Resilient 

cities, är resiliens ett nyckelbegrepp för att hantera hållbarhet. Medan hållbarhet är en 

uppsättning av socialt härledda mål, som kombinerar social rättvisa, ekonomisk bärkraft och 

ekologisk integritet, är resiliens en konceptuell och modellering av ramverk som anger de 

fenomen som underlättar eller hämmar uppnåendet av normativa hållbarhetsmål (Pickett, 

McGrath, Cadenasso & Felson, 2014:143).  

När man utgår från ursprungsläget kallas det ofta för ingenjörsteknisk resiliens som är förklarat 

ovan och kan vara lämpligt i situationer där det finns en legitim snäv inriktning på ett önskat 

stabilt tillstånd. En annan viktig aspekt är att interna regler inom systemet inte är de enda, eller 

ens alltid den viktigaste kontrollen på systemstruktur och processer. Snarare yttre störningar 

såsom de som kan bli följden av stormar, översvämningar och andra naturkatastrofer som kan 

få stora omstruktureringseffekter. Resiliens ur en ingenjörsteknisk resiliens synvinkel handlar 

om att återgå till samma ursprungsläge efter en inverkan. Dock kan man rent logiskt aldrig gå 

tillbaka till samma, det är bara en illusion. Ibland kan händelser och påfrestningar erhålla sitt 

ursprung utanför systemet, såsom klimatförändringar som driver mot instabilitet och 

förändring. I andra situationer såsom slumpmässigt interna effekter som uppstod tidigare eller 

indirekta effekter av interaktioner som tar tid att ratificera genom systemet kan vara orsaken till 

instabilitet.  Förmågan att anpassa sig till sådana skiftande förhållanden är kärnan i resiliens. 

Förstå förskjutningen i paradigmet mellan ingenjörsteknisk resiliens och ekologisk resiliens 

bereder vägen för en utforskning av det ekologiska begreppet resiliens på ett sätt som länkar till 

stadssystemet för kunna uppnå resilienta städer (Picket et al, 2014:146ff).  
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2.2.2 Att koppla social hållbarhet till ekologisk hållbarhet – socio-ekologisk resiliens 

 

Carl Folke skriver i Resilience: The emergence of a perspective for social-ecological system 

analyses om vikten kring socio-ekologisk resiliens och att detta är steget man måste ta för att 

arbeta effektivt med resiliens. För närvarande pågår det försök i att integrera den sociala 

dimensionen i resiliensarbetet. Detta syns i antalet undersökande studier där nya upptäckter 

görs som är länkade till sociala-ekologiska system. Arbete kring resiliens har fokuserat på 

förmågan att absorbera motgångar och behålla funktionen. Det finns en annan aspekt av 

resiliens som berör förmågan till förnyelse, utveckling och omorganisation och detta har varit i 

mindre fokus men är en viktig del för diskursen kring hållbarhet. Störningar kan skapa 

möjligheter för innovation och utveckling i det resilienta socio-ekologiska systemet. I ett system 

som är sårbart kan även små störningar skapa dramatiska sociala konsekvenser. 

Resiliensperspektivet skiftar politik från de som strävar efter att styra förändring i system som 

antas vara stabila till att förvalta kapacitet för socio-ekologiska system genom att anpassa sig 

och forma förändring. Det hävdas att när man arbetar för resiliens ökar sannolikheten för att 

upprätthålla önskvärda vägar för utveckling i föränderliga miljöer där framtiden är oförutsägbar 

och nya överraskningar väntar runt hörnet (Folke 2006:254).  

Att anpassa sig och systemets förmåga att omvandla sig är två sätt att dela upp begreppet socio-

ekologisk resiliens enligt Folke (2006). Den första är de socio-ekologiska systemets förmåga 

att anpassa sig till interna och externa förändringar och samtidigt undvika tröskeleffekter. Den 

andra delen är förmågan att omorganisera sig själv och därefter byta till ett mer stabilt 

jämviktsvärde i det socio-ekologiska systemet.  

The adaptive renewal cycle and the panarchy: En viktig del i konceptet kring socio-ekologisk 

resiliens.  Olika system kan befinna sig i olika faser. Samtidigt är de olika systemen anslutna 

till varandra. Detta system av ”nested adaptive cycles” kallas ”panarchy” och ett systems 

förmåga till återhämtning och omorganisation är starkt beroende av i vilken fas systemet på 

högre och lägre nivåer visar sig i. 
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 Denna cirkel är indelad i fyra faser och visar hur ekosystem förändras och anpassar sig (se 

figur 2 nedan): 

• Perioder av exponentiell tillväxt (exploateringsfasen)  

• Perioder av minskad förändring och ökande styvhet (konserveringsfasen eller k-fasen) 

• Perioder av återjustering och kollaps (utlösandefasen)  

• Perioder av förnyelse och omorganisering 

Figur 2 (Folke, 2006). 

I figuren där det står "revolt" och "remember", är exempel på samspelet över skalor som är av 

betydelse i samband med att bygga upp resiliens. Ett ekologiskt exempel på revolt som Folke 

(2006) tar upp, kan vara en liten eld som sedan sprider sig till toppbrand (eld i trädtopparna) 

och sedan sprider sig över ett större område. Varje steg i detta moment förflyttar störningen till 

en större men långsammare nivå. Remember är en tvär-skala som har en anslutning som är 

viktig i tider av förändring, förnyelse och omorganisation. Där tar Folke (2006) upp ett exempel 

efter en brand i ett ekosystem (skogsområde). Omorganisationens fas bygger på fröbanken, 

fysiska strukturer och överlevande arter som har ackumulerats under den föregående cykeln av 
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tillväxten i skogen plus de som kommer från resten av landskapet. Förmågan till förnyelse och 

omorganisation i ett önskat ekosystems tillstånd efter en störning kommer därför starkt påverkas 

beroende på influenser från staterna (kommunerna). Varje nivå arbetar i sin egen takt inbäddad 

i långsammare, större nivåer men stärkta av snabbare mindre cykler. Panarchy är därför både 

kreativ och konservativ genom den dynamiska balansen mellan snabb förändring och minne 

samt mellan störning och mångfald och genom tvär-skalans samspel. Därmed upprätthålls den 

samtidigt som den utvecklas (Folke, 2006:256ff). 

Med fokus på den ekologiska sidan endast som ett beslutsunderlag för hållbarhet leder till alltför 

smala och felaktiga slutsatser. Det är därför arbetet med resiliens driver på det kopplade socio-

ekologiska systemet. Arbetet med att förstå sådana system är fortfarande i ett förberedande 

skede och det finns möjlighet för kreativa tillvägagångssätt och perspektiv i framtiden. Sociala 

källor av resiliens såsom socialt kapital (inklusive förtroende och sociala nätverk) och socialt 

minne (inklusive erfarenhet för att hantera förändring) är avgörande för kapaciteten för socio-

ekologiska system för att anpassa sig till och forma förändring (Folke, 2006:259–262). 

 

2.3 Konceptet resiliens 
 

Genom att värdesätta dynamiska och kors-skalor genom samspel mellan abrupt förändring och 

källor kring resiliens är det uppenbart att resiliens hos komplexa adaptiva system inte bara 

handlar om motstånd mot förändringar och bevarande av befintliga strukturer. Resiliens 

definieras för närvarande i litteraturen som förmågan hos ett system att absorbera störningar 

och omorganisera under pågående förändring så att det ändå behåller i stort sett samma 

funktion, struktur, identitet och återkopplingar. Dock handlar resiliens inte bara om att vara 

ihållande eller robust mot störningar. Det handlar också om de möjligheter som störning öppnar 

för termer av rekombination av utvecklade strukturer och processer, förnyelse av systemet och 

framväxten av nya vägar. I denna mening ger resiliens en anpassningsförmåga som möjliggör 

kontinuerlig utveckling, som ett dynamisk adaptiv samspel mellan att upprätthålla och 

utvecklas i förändring (Folke, 2006:259).  

Folke (2006) beskriver att dynamiken efter en störning eller till och med efter ett regimskifte är 

avgörande beroende av den självorganiserande kapacitet som finns i ett komplext adaptivt 

system där självorganiserande processen bygger på en tids- och rumsskala ovanför och nedanför 

systemet som är det som faktiskt står i fokus. Det är därför begreppet resiliens i förhållande till 
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socio-ekologiska system (socio-ekologisk resiliens) förenar idén om anpassning, inlärning och 

självorganisering som ett tillägg till den allmänna förmågan att motstå störningar.  

Resiliens är en metod förklarar Folke (2006), ett sätt att tänka som presenterar ett perspektiv 

för att styra och organisera tankar och det är i denna bredare mening det som ger en värdefull 

kontext för analys av en socio-ekologiska system, ett område kring forskning som är under 

snabb utveckling där man finner policy konsekvenser som måste åtgärdas för en hållbar 

utveckling. Resiliens kan användas inom många olika områden för att generera integrativ 

vetenskap och tvärvetenskapligt samarbete i frågor av grundläggande betydelse för att reglera 

och hantera en övergång till en mer hållbar utveckling i Sverige. Detta är en av de största 

utmaningarna för mänskligheten i framtiden.  
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3. Analysinstrument 
 

Analysinstrumentet bygger på den tidigare forskningen som är beskriven ovan i avsnitt 2. 

Genom tillämpandet av en operationalisering utifrån avsnitt 2 kan man enklare upprätthålla 

besiktning över de tre teoretiska resiliensbegreppen detta kommer att användas i analysen av 

empirin i avsnitt 5 Resultat och analys.  Detta har även utvecklas för att ge läsaren en djupare 

förståelse kring hur de teoretiska begreppen för resiliens ser ut. 

 

Resiliensbegrepp Karaktäristiska drag Fokus  Kontext 

Ingenjörsteknisk  

Resiliens 

Återgångstid, 

Effektivitet 

Återhämtning, 

Beständighet 

Närhet av 

jämviktsvärdet 

(tröskelvärdet) 

Ekologisk Resiliens Buffertkapacitet, 

Motstå stötar, 

Upprätthålla funktion 

Uthållighet, 

Robusthet 

Multipla jämvikter 

(tröskelvärden), 

Stabilitet landskap 

Socio-ekologisk 

Resiliens 

Samspel störning och 

organisation, 

Upprätthålla och 

utveckla 

Adaptiv kapacitet, 

omvandlingsbara, 

Lärande och 

innovation 

Integrations-skala 

dynamisk interaktion 

 

Ingenjörsteknisk Resiliens: Detta resiliensbegrepp handlar om systemets förmåga att återgå till 

samma ursprungsläge som innan en störning/påverkan skett, exempelvis en naturkatastrof eller 

en social kris eller krig. Desto fortare detta system kan återgå till sitt ursprungsläge, desto mer 

resilient är systemet. Betoningen på detta resiliensbegrepp är på återgångstiden efter en 

störning/påverkan, effektivitet, återhämtning och beständighet vilka alla är eftertraktade 

egenskaper för en ”felsäker” ingenjörteknisk konstruktion (Davodi, 2012:300).  
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Ekologisk Resiliens: Detta resiliensbegrepp handlar om hur mycket ett system kan hantera innan 

systemet ändrar sin struktur. Där överges ursprungsläge för ett nytt tröskelvärde och i detta 

studeras systemets förmåga att omorganisera sig samt att hantera störningar/påverkan 

(Davoudi, 2012:300-301). Tröskelvärde menas att det finns situationer där systemet når en 

gräns efter att det kollapsat, som innebär att det finns flera jämviktsvärden. När systemet når 

denna gräns går det över tröskeln till nästa jämviktsläge och bildar där ett nytt ursprungsläge. 

Detta är förklarat med en bild på bassänger i avsnitt 2.1 Resilienstänkande.  

Socio-ekologisk Resiliens: Detta resiliensbegrepp kan även kallas för Evolutionär resiliens. I 

denna studie används namnet Socio-ekologisk resiliens. Detta ses enligt Davoudi (2012) som 

en utveckling av ekologisk resiliens. Det finns tre delar som är centrala: resiliens, 

anpassningsförmåga och omvandlingsförmåga. Dessa aspekter hänger ihop över flera skalor. 

Resiliens i detta koncept handlar om förmågan att ständigt förändra och anpassa men ändå förbli 

inom kritiska trösklar. Anpassningsförmågan är en del av resiliens där det representerar 

förmågan att anpassa efter externa och interna processer och därmed möjliggöra för utveckling 

längs vägen. Omvandlingsförmåga handlar om förmågan att korsa trösklar till nya 

utvecklingsbanor, där förmågan att omvandla och använda sig av störningar/påverkan (kriser) 

som en inkörsport för innovation och lärande. Där bli omvandlingen en källa till erfarenhet och 

kunskap för att kunna navigera de socio-ekologiska övergångarna (Folke, Carpenter, Walker, 

Scheffer, Chapin & Rockström, 2010). En annan aspekt att värdera är att förändring inte måste 

ske gradvis utan kan ske väldigt snabbt. Ekologisk resiliens fokuserar på att byta 

ursprungsvärde och anpassa sig utifrån den yttre pressen. Socio-ekologisk resiliens fokuserar 

jämväl på systemets förmåga att förändras utan trycket utifrån (Folke et al, 2010). Att anpassa 

sig och att omvandla sig är två sätt att beskriva socio-ekologisk resiliens enligt Folke (2006).  
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4. Metod 
 

Anledningen till att enkäter används i denna studie samt att därefter tematisera dessa var att 

relevansen var att få ut mycket information från respondenterna kring hur deras uppfattningar 

och arbetssätt kring resiliens ser ut, utifrån de själva och deras berättelser. Därefter gjordes en 

tematisering av materialet som framkommit för att kunna få en överblick om vad som är viktigt 

att lyfta fram samt finna samband mellan de olika respondenternas berättelser i de teman som 

framkommit.  En operationalisering av teorin utformar ett analysinstrument som kan användas 

för att få en överblick av de tre olika resiliensbegreppen och således skapa en förståelse för hur 

de tre olika resiliensbegreppen kan användas. 

Studien tillämpar en abduktiv ansats. Denna skiljer sig från dels den induktiva ansatsen som 

utgår från empirin, samt den deduktiva ansatsen som utgår från teorin (Alvesson & Sköldberg, 

2008:56). 

Abduktion innebär att det som skall studeras görs utifrån en på förhand uttänkt teori. Proceduren 

växlar sedan mellan att empiri inhämtas och teorin anpassas efterhand. Detta för att nå ett 

optimalt resultat som bygger på förståelse för det studerade utifrån tillämpad teoriförklaring 

(Alvesson & Sköldberg, 2008:55). Abduktionen är således en levande ansats som tillåter 

materialet att växa fram genom att ömsom fråga empirin och teorin om de vill samarbeta. 

Innan ämnet för denna studie var helt befäst fanns teorier som behandlar resiliens inhämtade. 

Varefter arbetet med enkäterna pågick lades vissa teorier åt sidan och andra behölls inom 

tidigare forskning, således blev det mer och mer uppenbart vad studien ville eftersträva samt 

vad som var relevant utifrån den empiri som kom ur materialet. Varefter syfte samt 

frågeställningar var fastslagna återstod de teorier som nu tillämpas i studien som tidigare 

forskning. De visade sig vara mest relevanta att använda i förhållande till studiens syfte. 

Därefter växte det fram mer och mer att endast använda sig av tidigare forskning inte räckte till. 

Uppsatsen fokuserade på att utvinna ett eget analysinstrument för att ge läsaren en förståelse 

och att själv kunna analysera empirin på ett sätt som gör att den förstås och kan analyseras på 

ett djupare plan.  
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4.1 Avgränsningar och urval 
 

Denna studie har valt att utgå från ett icke-slumpmässigt urval för att finna respondenter som 

intervjupersoner till enkäterna. Det är strategiskt utvalda personer som valts ut som är 

representativa för det som ämnas undersökas. I denna studie har totalt tjugosex stycken 

respondenter med kunskap inom krisberedskap och som arbetar på olika nivåer med olika 

arbetstitlar intervjuats. Studien kommer att använda sig av benämningen krishanteringsaktörer. 

De tjugosex respondenter som svarat på enkäten arbetar på något sätt med krishantering i 

Sverige och anses i denna studie ingå i termen krishanteringsaktörer. I uppsatsen intervjuades 

dessa tjugosex respondenter via enkäter på grund av deras kunskap inom resiliens. Flera av 

respondenterna på kommunnivå ingår i kampanjen från UNISDR ”Making Cities Resilient” 

(MCR, 2013). Anledningen till att inte alla jobbar på samma nivå utan kan jobba inom kommun, 

länsstyrelse, myndighet, privat sektor samt forskare är att studien vill få ut en sådan bred bild 

som möjligt av förståelsen och användningen av resiliens. Urvalet har gjorts genom en kontakt 

på MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), via en lista med aktörer som arbetar 

inom resiliens samt en kontakt med en forskare på ett Universitet där denne tog fram en lista på 

forskare inom krisberedskap. 

 

4.2 Enkäter 
 

Intervjuerna har skett via mailkontakt där ett intervjuformulär bifogats. Det är kvalitativa frågor 

där respondenten får svara hur denne agerat samt beskriva begreppet resiliens utifrån sin egen 

kunskap (se bilagor). Anledningen till att de kvalitativa intervjuerna gjordes via frågeformulär 

är att det är ekonomiskt svårt att resa runt i Sverige och intervjua samt att tiden inte funnits till. 

Att välja bort telefonintervju som ett alternativ var enkelt eftersom att uppsatsen fokuserar på 

att respondenterna skulle tänka till ordentligt kring hur de arbetar, beskriver och definierar 

resiliens. Detta hade blivit svårare att göra personligen eller via telefon där svaren kunnat bli 

korta. Nu fick respondenterna en lång betänketid att skriva utförligt hur de arbetar. Detta gynnar 

studien av den orsaken att svaren blev väldigt utförliga och intressanta. Av de tjugosex 

respondenterna framkom femtiotvå sidor empiri i behandlat material. De respondenter som 

svarat på frågeformuläret arbetar inom olika nivåer (kommun, länsstyrelse, myndighet, privat 

sektor samt forskare). Respondenternas arbetstitlar är: säkerhetsstrateg, risk- och 

krishanteringskonsult, landskapsarkitekt, samhällsplanerare, specialist hydrauliska 
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beräkningar, universitetslektor, lektor, säkerhetssamordnare, brandingenjör, 

krisberedskapssamordnare, VA-chef, handläggare inom samhällsskydd och beredskap, 

projektledare, samhällsbyggnadschef, forskare, översiktsplanarkitekt, civilingenjör, 

planstrateg, beredskapshandläggare, utredare samt strategisk planerare (vissa av 

respondenterna har samma arbetstitel). 

 

4.2.1 Etik 
 

Respondenterna har informeras om enkätens syfte, dess upplägg samt att deltagande i 

intervjuformuläret är helt och hållet frivilligt och att respondenten har rätt att dra sig ur. Detta 

är viktigt att informera respondenten om för att studien ska bli tillämplig (Silverman, 2010:155). 

Samtliga respondenter gav sitt samtycke till materialets användning i denna studie. 

 

Om respondenten inte ville svara på någon av frågorna utan ville hoppa över någon av frågorna 

för att sedan fortsätta på nästa accepteras detta (Silverman, 2010:159). Vidare har 

respondenterna informerats om konfidentialitet och att de data som identifierar den enskilde 

respondenten inte kommer att offentliggöras samt att alla respondenter är anonyma i sina svar. 

Endast arbetstitel krävs i intervjuformuläret (Kvale & Brinkmann, 2009:87-88).  

 

4.2.2 Självkritisk reflektion 
 

Eftersom genomförandet av intervjuerna skett genom enkäter kan studien ha gått miste om 

information som skulle kunna uppdagas vid personliga intervjuer. Att göra semistrukturerade 

intervjuer mittemot respondenten kan ha gett signaler via kroppsspråk samt att man kunnat 

ställa följdfrågor som kan ha varit av relevans till studien. Tiden respondenterna fick för att 

utförligt fylla i intervjuformuläret var till en fördel eftersom respondenterna kunde ta sig tid till 

att noggrant tänka igenom sina svar. En annan aspekt av detta skulle kunna vara att intervjuer 

skett endast på kommunnivå för att få fram hur kommuner arbetar för resiliens för att smalna 

av studien. Således kan denna bredd på studien vara till en fördel på grund av att 

frågeställningen inkluderar Sveriges krisberedskapsaktörer och därmed får studien en bredd på 

svarsfrekvensen över alla nivåer. 
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4.2.3 Validitet och reliabilitet 

 

I en kvantitativ studie står begreppet validitet för hur väl ett instrument mäter det den avser att 

mäta. I en kvalitativ studie däremot, mäts inte olika variabler utan där försöker man istället hitta 

olika bakomliggande faktorer, samband och processer. Validitet är alltid en bedömningsfråga 

baserad på människors värderingar och kan därmed aldrig vara objektiv (Bryman, 2012:171). 

Även i en kvalitativ studie är validitet viktigt och genom att i denna undersökning fokusera på 

att det som observeras också fångas upp i begreppet blir validiteten hög. Reliabilitet används 

för att beskriva hur bra datainsamlingen har fungerat. Att ha en hög reliabilitet betyder att 

resultatet blir detsamma oavsett vem som utför studien där det finns en ringa grad av påverkan 

kring omständigheter (Bryman, 2012:167). Empirin i denna studie består av enkäter som är 

insamlade av tjugosex aktörer i Sverige som har kopplingar till krishantering från kommun- till 

statlignivå samt forskare. Materialet i denna studie finns till stor del i böcker, offentliga 

dokument från FN samt granskad forskning. Det finns en medvetenhet om att ingen 

forskningsmetod är fullkomlig, utan dess relevans och tillämpbarhet bör granskas och 

diskuteras i syfte att uppnå goda och tillförlitliga forskningsresultat. Utifrån 

validitetsdiskussionen är det kritiskt att diskutera den så kallade begreppsvaliditeten. Det vill 

säga huruvida det råder en överensstämmelse mellan de teoretiska definitioner som presenteras 

i den teoretiska referensramen och de operationella indikatorer som framkommer utifrån 

enkäterna. Genom att göra en operationalisering utifrån de tre resiliensbegreppen och empirin 

får studien en större validitet. Avslutningsvis är det viktigt att öppet visa forskningsprocessen 

genom att vara transparent vilket är en avgörande faktor för att andra forskare ska kunna 

replikera studiens tillvägagångssätt för att därefter komma fram till samma resultat. Detta 

namnges som intersubjektivitet (Rosengren & Arvidson 2002:203). En detaljerat redogörelse 

leder till tillförlitliga slutsatser och därför är det empiriska materialet utförligt beskrivet i 

resultatet för att klargöra vad som är tolkat utifrån den teoretiska referensramen och 

operationaliseringen av begreppet.  

 

4.3 Analys av enkäter 
 

Vid analysarbetet av materialet tillämpades så kallad tematisering. Man börjar med att läsa 

igenom det insamlade materialet där studien uppmärksammar intressanta avsnitt. Därefter 

sorteras dessa in i teman. Efter detta läses samtliga teman igenom ett tema i taget, gärna flera 
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gånger för att lyfta fram det relevanta där kan man även finna underkategorier i respektive tema 

(Hayes, 2000:178). När man fokuserar på ett tema i taget och söker igenom sin empiri noggrant 

är det viktigt att de data som är irrelevanta för studien sorteras bort.  

Vid genomförandet av kvalitativa enkäter kan det innehålla en stor mängd data. Således är det 

extra viktigt att smalna av och finna det som är relevant för studien vilket inte alltid är det 

lättaste. Återigen är det viktigt att läsa varje tema flera gånger för att förstå vad respondenten 

faktiskt säger. Anledningen till att man använder tematisering är att man vill få fram 

information som ger material nog att komma till en slutsats, oavsett om syftet/hypotesen 

stämmer överens med detta eller inte. Genom att tematisera får man en bra överblick av hur 

respektive respondents svar ser ut i respektive tema. Där man kan finna likheter och olikheter 

mellan alla enkäter (Hayes, 2000:180ff). 

Efter att samtliga enkäter ordagrant har förts över till teman har respondenterna benämnts om 

till respondent 1-26 med tillhörande arbetstitel. Därefter har enkäterna lästs igenom var för sig 

för att få en överblick av empirin. Genom denna process uppenbarades från början sex teman 

som färgkodades i empirin för att på ett strukturerat sätt se vad som tillhörde vilket tema. När 

detta lästs igenom ett flertal gånger syntes det att många av dessa teman hörde ihop vilket gjorde 

att det till slut uppenbarade sig fyra övergripande teman med två tillhörande underteman: 1. 

Resiliens definierad av respondenterna. 2. Arbetet kring resiliens hos Sveriges 

krishanteringsaktörer idag med undertema: Resiliens som en viktig del av krishanteringen. 3. 

En resilient stad. 4. Behöver Sverige bli bättre på att arbeta för resiliens? Med undertema: Att 

skapa kunskap om resiliens. Genom detta förfarande kan man uppnå en systematik i 

operationaliseringen av de teoretiska begreppen där uppsatsen utformat de operationella 

indikatorerna i form av intervjufrågor och den tidigare forskningen. 

När dessa teman framkommit lästes enkäterna igenom flera gånger och ströks därefter under 

med en färg för respektive tema. Därefter flyttades alla färger över till 4 olika dokument med 4 

teman. Dessa skrevs sedan ut för att få en överblick kring all empiri för att sedan föra in dessa 

i resultatdelen. Nu fanns 4 stycken ihopsatta teman, vilket gav en bra överblick i materialet. 

Sedan gicks ett tema i taget igenom för att se om dessa teman kunde smalnas av ytterligare. När 

dessa gicks igenom uppkom två underkategorier i tema två och fyra vilket lett till att man på ett 

mer åskådligt sätt kan förstå den djupare innebörden av empirin.  
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5. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt redovisas resultatet av empirin i olika teman för att lättare förstå materialet som 

framkommit utifrån de tjugosex enkäterna. Respondenterna är nämnda som respondent 1-26 

med deras arbetstitel där citat kommer att lyftas fram ur empirin. Analys av empirin kommer 

att ske i löpande text där temana strukturerar analysen. Analysen baseras och analyseras utifrån 

avsnitt 2. Teoretiska ramverket, 2.2 Tidigare forskning samt utifrån avsnitt 3. 

Analysinstrumentet.  

När materialet granskats framträder ett flertal återkommande uppfattningar i samband med att 

respondenterna svarar på enkäterna kring resiliens. Ord som robust, anpassa sig, 

klimatförändringar, påfrestning, förebygga samt otydligt är ord som förekommer i 

respondenternas beskrivningar. Ett flertal beskriver hur de från början hade svårt att begripa 

resiliens men att det nu börjar bli mer och mer utbrett inom krishanteringen och därmed blivit 

en viktig del av den. Flera av respondenterna beskriver drivkraften i ordet som en möjlighet att 

göra en insats. I ett par fall anser respondenterna att ordet resiliens är onödig. 

 

5.1 Resiliens definierad av respondenterna  
 

I svaren på frågan Hur definierar du resiliens? har vissa ord återkommit på nästan alla enkäter. 

Dessa är ”motståndskraft”, ”återgå till det normala”, ”återhämtning”, ”stå emot”, ”anpassa sig”, 

”robust” samt ”system som tål påfrestningar”. Ett exempel på ett typiskt svar lyder: 

”Ett över tiden hållbart och robust system med förmåga till återhämtning” Respondent 15, 

Samhällsbyggnadschef 

Utifrån analysinstrumentet kan man se att dessa ordval passar in på beskrivningen av en 

ingenjörsteknisk resiliens. Där man arbetar med att ha en motståndskraft i samhället via system 

är att återhämtningstiden vara kort efter en kris och relevansen av att återgå till ursprungsläget 

är av stor vikt. Betoningen på detta resiliensbegrepp sker således på återgångstiden efter en 

störning/påverkan, effektivitet, återhämtning och beständighet vilka alla är eftertraktade 

egenskaper för en ”felsäker” ingenjörteknisk konstruktion. Vilket är det som beskrivs i 

majoriteten av enkäterna hos respondenterna ett exempel från respondent 9 följer: 
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”Samhällets förmåga att förbereda sig på samt återhämta sig snabbt vid kriser. Vilket 

innebär både att i förväg, under krisen och efteråt genomföra åtgärder för att försäkra sig om 

återhämtning till normala eller nästan normala förhållanden inom rimlig tid” Respondent 9, 

Landskapsarkitekt 

Vikten av att definiera ett begrepp kan vara olika för olika organisationer som respondent 21 

beskriver nedan. Dock kan det underlätta i arbetet kring hur man vill arbeta kring resiliens. Har 

organisationen en definition på begreppet kan det underlätta för alla som arbetar inom 

krishantering på organisationen då det står klart vad som menas. Att det finns tre olika nivåer 

gör det inte enklare speciellt eftersom socio-ekologisk resiliens är så pass nyutvecklad. För att 

underlätta när en kris väl sker är det grundläggande att veta om det handlar om att återgå till 

ursprungsläget som är av vikt eller om det handlar om att tänka innovation, lärande och 

flexibilitet.  

”Först och främst, jag är inget definitionsfreak. Men om jag ändå skulle försöka definiera 

resiliens så är det en förmåga att hantera förändringar utan att ”funktionen” påtagligt 

förändras” Respondent 21, Civilingenjör 

Walker & Salt (2006) beskriver resiliens som att den har två olika betydelser nämligen 

ingenjörsteknisk resiliens och ekologisk resiliens. Anledningen till att de inte nämner socio-

ekologisk resiliens är att detta begrepp inte var vedertaget år 2006. Resiliens handlar inte endast 

om hur snabbt ett system kan återgå till ursprungsläget efter en kris utan Walker & Salt påpekar 

relevansen av att systemets kapacitet ska kunna absorbera den störning som skett för att sedan 

agera på nästan samma sätt fast med nya vägar. Walter och Salt förklarar begreppet genom en 

analogi med bassänger på olika nivåer. Där ingenjörsteknisk resiliens står kvar i sin bassäng 

(med samma ursprungsläge) medan ekologisk resiliens kommer över sitt tröskelvärde vidare 

ner i nästa bassäng och bildar ett nytt ursprungsläge.  

En respondent beskriver definitionen av resiliens som ett löfte och en förhoppning, där tack 

vare den anpassningsförmåga som finns på organisationen kan man i framtiden leva med risk 

och hot såsom klimatförändringar eller terrorhot.  Här kommer respondenten in på ekologisk 

resiliens där det handlar mer om att anpassa sig till hur det faktiskt ser ut i världen. Vidare 

beskriver respondenten hur det även finns otydligheter, konflikter och problem i användningen 

av ett begrepp som resiliens. Där finns ett behov av att lära sig mer och utveckla förståelsen 

kring resiliens. Vill man definiera resiliens som ingenjörsteknisk resiliens där man arbetar med 

att återgå till ursprungsläget eller vill man definiera det som ekologisk resiliens där man efter 
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en påverkan kan behöva gå in i ett nytt ursprungsläge och vara föränderlig med hur världen 

förändrar sig? Möjligtvis ska man gå hela vägen och definiera efter socio-ekologisk resiliens 

där det handlar om adaptiv kapacitet, omvandlingsbara, lärande och innovation. Det viktigaste 

är att man vet hur sin organisation definierar resiliens. Detta för att kunna arbeta på effektivt 

sätt där förståelsen kring begreppet är stort hos krishanteringsaktörerna för att på så sätt kunna 

arbeta på ett effektivt sätt oavsett om man definierar det som ingenjörsteknisk resiliens, 

ekologisk resiliens eller socio-ekologisk resiliens.  

 

5.2 Arbetet kring resiliens hos Sveriges krishanteringsaktörer idag 
 

Ur enkäterna framkommer inom detta tema en entydig bild som nedan kommer att redovisas. 

Detta rör respondenternas uppfattningar kring arbetet kring resiliens hos 

krishanteringsaktörerna idag. Hur de tänker i termer av resiliens som ett mål i krishantering 

samt vikten av att skapa en bra risk- och sårbarhetsanalys. Detta berör främst de respondenter 

som arbetar inom kommun, myndighet och den privata sektorn. En av respondenterna säger att:  

”Genom att identifiera olika risker och sårbarheter i kommunen och sedan göra 

handlingsplaner för hur dessa risker antingen kunna undvikas eller hanteras för att få så 

minimal påverkan på ordinarie verksamhet som möjligt” Respondent 25, 

Säkerhetssamordnare 

En stor del av arbetet kring resiliens i Sverige verkar ligga i organisationen en risk-och 

sårbarhetsanalys för att utifrån denna upptäcka de risker som finns och därefter kunna arbeta 

förebyggande kring dessa. Genom att arbeta med resiliensbegreppet får krishanteringsaktörerna 

en grund för hur man kan arbeta för ett säkrare samhälle. Här nedan beskriver respondent 5 hur 

denne arbetar med att kontrastera resiliens för att se hur resiliens har olika praktiska 

implikationer. Där menar respondent 5 att användandet av ekologisk resiliens som beskrivs i 

analysinstrumentet avsnitt 3 som flexibelt och föränderligt där systemet går vidare in i ett nytt 

ursprungsläge, hen anser att detta resiliensbegrepp är värdefullt när det kommer till freds- och 

utvecklingsfrågor. 

”Enkelt uttryckt försöker jag kontrastera resiliens som ”bouncing back” (engineering 

resilience) och resiliens som ”adaptive capacity” (ecological resilience) och se hur de olika 

sätten att förstå resiliens har olika praktiska implikationer. Jag framhåller den senare 
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varianten som mer värdefull i kontexten freds- och utvecklingsfrågor” Respondent 5, 

Universitetslektor 

Genom att arbeta mot ingenjörsteknisk resiliens som många beskrev i sin definition av resiliens 

tappar man kärnan i att tänka nytt och utvecklas. Således kan krisberedskapsaktörerna missa 

viktiga delar såsom utveckling och lärande. Här beskriver respondent 4 hur resiliens kan skapas 

på tre nivåer. Genom att skapa resiliens på flera nivåer ser respondent 4 en bredare bild och får 

förståelse att flera olika delar faktiskt kan ingå i resiliens. 

”Grunden i mitt arbete är risk- och sårbarhetsanalysen. Metoden som vi använt är 

kontinuitetshantering vilket fokuserar på kartläggning av kritiska beroenden och hur 

kommunen kan stärka de samhällsviktiga verksamheterna. Vi ser att resiliens kan skapas på 3 

nivåer. 1) I planprocessen genom att planera bort riskerna. 2) Genom teknisk infrastruktur, t 

ex genom att bygga översvämningsskydd eller fördröjningsmagasin för dagvatten. 3) För de 

risker som accepteras behöver samhället skapa beredskapsplaner för att vara redo. Som 

säkerhetssamordnare har jag en mindre roll i steg 1 och 2, men en stor roll i 3. I tillägg är 

kommunen med i nätverket Making Cities Resilient och projektet U-score card” Respondent 

4, Säkerhetssamordnare 

Att skapa resiliens på en organisation är viktigt, Walker & Salt (2006) menar att 

krishanteringsaktörer inte bara kan uttrycka att de arbetar för resiliens utan att det är viktigt att 

de beskriver hur man arbetar för resiliens. Eftersom skillnaden mellan att ”studsa tillbaka” 

snabbt och ”bibehållande av förmågan att komma tillbaka” är väsentliga. Att tänka resilient är 

mycket mer än att endast tänka att kring systemet förmåga att återhämta sig efter en störning 

och detta är viktigt att Sveriges krishanteringsaktörer har kunskap om.  Ett bra exempel beskrivs 

av respondent 13: 

”Jag arbetar bland annat med regionala risk- och sårbarhetsanalyser där hot och risker 

analyseras samt där samhällets förmåga att hantera dessa utvärderas och analyseras. Genom 

att göra dessa saker kan samhället få en bättre hanterande förmåga och där med få bättre 

motståndskraft samt förutsättningar för återhämtning efter samhällsstörningar. Genom att 

samverka med andra aktörer, ta fram handlingsplaner, förebygga samhällsstörningar, höja 

vår krishanterande förmåga, arbeta med kontinuitetsplanering och kritiska beroenden är det 

en del i att skapa resiliens i samhället” Respondent 13, Handläggare inom samhällsskydd och 

beredskap 
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Flera av respondenterna beskriver vikten av samverkan vilket är en stor del i att kunna ta lärdom 

av andra för att finna nya sätt att arbeta. Genom att ha en god samverkan mellan kommuner, 

myndigheter, privata aktörer, ideella aktörer och jämväl forskare ökar förståelsen och 

kunskapen att hantera oförutsedda krisen som kan uppkomma. Genom att i framtiden arbeta för 

begreppet socio-ekologisk resiliens där dess karaktäristiska drag är samspel, organisation, 

upprätthålla och utveckla blir det enklare att uppnå de mål som de faktiskt beskriver i citatet 

nedan: 

”Jag arbetar med riskidentifiering och riskbedömning. Jag ökar riskmedvetenheten hos 

kommunens anställda och hjälper dem att planera för riskhändelser och hur verksamheten 

ska kunna upprätthållas vid ett avbrott eller en störning. Jag bygger kontaktnät med interna 

och externa aktörer som kan vara viktiga aktörer vid en händelse. Jag arbetar för att skapa 

en gemenskap hos kommunens invånare där samarbete och gemensamma ansträngningar är 

en självklarhet” Respondent 2, Krisberedskapssamordnare 

Beck beskriver sin teori i boken Risksamhället (1998) hur kommunerna kan arbeta för att skapa 

säkerhet och hantera de risker som redan inte uppstått genom att arbeta med ekologisk resiliens. 

Han menar att det är viktigt för krishanteringsaktörer att se utvecklingstendenser och framhäva 

de möjligheter framtiden bär på. Genom att som flera av respondenterna beskriver, använda sig 

av risk- och sårbarhetsanalyser får man en överblick över de sårbarheter som finns och kan 

därefter arbeta aktivt och förebyggande. Att använda sig av flexibilitet istället för en fast 

ursprungspunkt som inte är rörlig som det är när man arbetar för ingenjörsteknisk resiliens, kan 

krishanteringsaktörerna följa hur världen ser ut och därmed arbeta för en ekologisk resiliens. 

Ett exempel på detta lyder: 

”Vi samordnar och utvecklar information och kunskap genom myndighetssamverkan, genom 

nätverk som t.ex. Klimatanpassningsportalen, genom forskningsprogram som 

Energimyndighetens Spara och Bevara, genom konferenser och seminarier, genom rapporter, 

projekt och faktablad mm.” Respondent 26, Utredare 
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5.2.1 Resiliens som en viktig del av krishanteringen 

 

Att resiliens är en viktig del av krishanteringen enligt respondenterna framgår i enkäterna. Att 

tänka resiliens handlar om att förstå och engagera arbetet med krishantering i en föränderlig 

värld. Genom att förstå hur och varför systemet förändras får dessutom samhället bättre 

utgångspunkter för att arbeta med omställningar istället för att vara ett offer för dem.  

”Resiliens är ett centralt och mycket användbart koncept. En viss försiktighet krävs dock i 

användningen, dels eftersom ordet har olika betydelse i olika sammanhang, men också för att 

många inte alls vet vad ordet betyder. Att använda sig av begreppet resiliens i kontakten med 

de som inte är specialiserade på krishantering kräver därför en del pedagogik” Respondent 

2, Krisberedskapssamordnare 

Respondent 2 beskriver vikten av att arbeta med resiliens och jämväl vikten av att alla kanske 

inte vet vad det betyder. Här kommer vi åter till definitionen av resiliens och de tre olika 

resiliensbegreppen. För att få en större förståelse kring resiliens och vad det betyder måste det 

finnas kunskap kring det. 

”Ta bort ordet resiliens och börja använda det svenska språket som en början. Har vi gjort 

det anser jag att förmågan att motstå en påfrestning och förmågan till återuppbyggnad är 

ledstjärnan för allt arbete inom krisberedskap” Respondent 24, Beredskapshandläggare 

”Ja, begreppet är bra men tyvärr finns ingen vedertagen term på svenska. För att begreppet 

ska bli generellt behöver ordet definieras på svenska och få en plats i lagstiftningen” 

Respondent 4, Säkerhetssamordnare 

Respondent 2 beskriver vikten av att arbeta med resiliens och jämväl vikten av att alla kanske 

inte vet vad det betyder. Här kommer vi åter till definitionen av resiliens och de tre olika 

resiliensbegreppen. För att få en större förståelse kring resiliens och vad det betyder måste det 

finnas kunskap kring det. Respondent 24 och 4 påpekar att ordet resiliens borde tas bort och 

dess svenska översättning ska användas, dock är den svenska översättningen motståndskraft 

vilket inte inkluderar alla tre resiliensbegreppen. Motståndskraft är ett ord som passar bäst in 

på ingenjörsteknisk resiliens och det är eventuellt därför många krishanteringsaktörer ser 

resiliens på det sättet.  
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”Ja. Mer så i planeringen för krishantering än under själva krisen. (Man kan knappast införa 

resilienstänkandet under krisen, utan måste ha med det i förberedelser och planering.)” 

Respondent 5, Universitetslektor 

Enligt respondent 5 kan man inte använda sig av resiliens under krisen utan endast innan det 

sker, dock kan både ekologisk resiliens samt socio-ekologisk resiliens vara ett sätt att arbeta 

med resiliens under och efter en kris. Ekologisk resiliens kan vara ett sätt att komma över 

tröskelvärdet och se att nu är det dags att gå ner i nästa bassäng (vilket kan menas med att vi 

måste tänka om, här kan vi inte återgå till hur det var innan) där man under krisen arbetar med 

att försöka hitta nya sätt att få samhället att fungera enligt Walker & Salt (2006). Socio-

ekologisk resiliens kan jämväl det användas under och efter en kris där det handlar om 

utveckling, innovation och lärande. Respondent 25 beskriver att resiliens är något man bygger 

upp innan en kris men som testas under en kris vilket är väldigt intressant formulerat och 

påminner om den ekologiska resiliensen. 

”Ordet resiliens använder jag inte ofta i arbetet med krishantering, däremot dess innebörd. 

Att ha resilienta system är mycket vad jag arbeta med när det gäller krishantering, eller 

riskhantering, då jag anser att resiliens är något man bygger upp innan en kris, men som 

testas under en kris” Respondent 25, Säkerhetssamordnare 

 

Här beskriver respondent 10 hur resiliens är ett ord som kan översättas till ett helhetsbegrepp 

kring krishantering. Att resiliens beskrivs som ett paraply för krishantering är ett bra sätt att få 

in alla delar. Walker & Salt (2006) menar att när grunden för reilienstänkandet blir klart 

kommer det bli uppenbart att det gäller alla nivåer och alla system av individer, samhällen, djur, 

natur, företag och nationer där ett paraply kan vara en bra metafor för resiliens.  

”Resiliens för mig är endast ett ord och kan översättas till ett helhetsgrepp kring 

krishantering som innefattar: identifiering och förståelse för stadens verksamheter, ordning 

och reda på sina risker och sårbarheter, aktivt arbeta med att förebygga eller åtgärda risker, 

ha en plan för att hantera eventuella samhällsstörningar” Respondent 10, Säkerhetsstrateg 

Att arbeta med resiliens kräver att krishanteringsaktörerna implementerar tillvägagångssättet 

på organisationen. Enligt Walker & Salt (2006) är de nuvarande strategierna för ett hållbart 

samhälle inte ansenlig på grund av att det ofta handlar om genomsnittliga förhållanden och 

förväntningar på tillväxt. Att ha en plan för att hantera samhällsstörningar är bra inom 

krishantering, dock kan man inte ignorera stora störningar och optimera komponenter i ett 
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system. Detta tillvägagångssätt fungerar inte i längden eftersom att det inte är hur världen 

faktiskt fungerar. Därför är det viktigt att implementera konceptet som respondent 14 och 15 

beskriver: 

”Man får vara beredd att detta tar tid att implementera” Respondent 14, Projektledare 

 

”Konceptet är viktigt och en väsentlig del av en organisations krishantering” 

Respondent 15, Samhällsbyggnadschef 

Precis som respondent 16 beskriver är det viktigt att se framåt, Beck (1998) beskriver att världen 

går från en modernitet mot en annan. Det moderna samhället har gått från att vara en industriell 

modernitet där produktionen av rikedom var målet till en riskmodernitet där målet nu är att 

uppnå säkerhet och att bemästra samt hantera framtida risker.  

”Jeg synes det er et viktig begrep i krisehåndtering. Det er litt viktig for meg at det kommer i 

tillegg til mer anticipation-orienterte tilnærminger, altså planlegging, strukturerer, trening og 

lignende må være på plass. Resiliens-begrepet tenker jeg at kan supplere dette med en 

insistering på at alle involverte organisasjoner også må være beredt til å håndtere ukjente 

hendelser og ha generaliserte kapasiteter som kan brukes på flere ting. De må ha en evne til 

organisatorisk rekonfigurering og ha redundans både i form av personell, utstyr og 

kompetanse” Respondent 16, Forskare 

”Det har blivit mer och mer viktigt under de senaste tio-femton åren och är i dag så viktigt att 

aktörer i princip måste förhålla sig till det” Respondent 17, Universitetslektor 

Att resiliens har blivit viktigare de senaste 10-15 åren som respondent 17 beskriver råder det 

ingen tvekan om, Picket, McGrath, Cadenasso och Felsoni (2014) beskriver det som ett 

nyckelbegrepp. Detta nyckelbegrepp är en viktig del för att kunna hantera hållbarhet. De 

påpekar vikten av att resiliens är ett ramverk för modellering som anger de fenomen som 

underlättar för de normativa hållbarhetsmålen som är uppsatta. Respondent 18 beskriver 

resiliens som ett immunförsvar vilket är en bra metafor för användningen av resiliens. 

Respondent 20 fortsätter på samma spår och påpekar att begreppet är viktigt för att det indikerar 

ett helhetsperspektiv. 

”Nej, men jag tror att många anser att det är ett bra begrepp eftersom det på något sätt 

handlar om ett försvar mot störningar – jag brukar kalla det ett immunförsvar fast på 
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samhällelig nivå! Men jag vet inte om jag tycker att det är ett begrepp vi bör använda mer 

eftersom – som jag skrev ovanför – inte tycker att det är något nytt” Respondent 18, Forskare 

”Begreppet som så är inte nödvändigtvis viktigt med det begreppet beskriver är viktigt – 

anpassningsbarhet, motståndskraft, etc. Begreppet är viktigt för det indikerar ett 

helhetsperspektiv...” Respondent 20, Lektor 

Utifrån enkäterna kan man utläsa att respondenterna anser att resiliens är en viktig del av den 

svenska krishanteringen. Genom att förena idén om inlärning, anpassning och självorganisering 

som ett tillägg till den allmänna förmågan att motstå störningar kan krishanteringsaktörerna 

använda sig av ekologisk resiliens för att uppnå detta. Genom att se respondenternas 

beskrivning av varför resiliens är viktigt i Sverige syns det att många kommer in på spåret kring 

ekologisk resiliens utan att vara medvetna om det. Resiliens beskrivs av många respondenter 

som ingenjörsteknisk medan tillvägagångsättet mer liknar ekologisk resiliens och socio-

ekologisk resiliens.  

 

5.3 En resilient stad 
 

Inom detta område återfinnes i enkäterna en tydlig uppfattning bland respondenterna att en 

resilient stad är en stad som måste arbeta aktivt för att fortsätta vara resilient. Ett exempel lyder: 

”En stad som jobbar aktivt med att utveckla en förmåga i alla faser av en kris (före, under, 

efter) samt på alla nivåer (individ, grannskap, stadsdel, stad, etc.) och inom alla 

samhällssektorer (vatten, el, trafik, etc.)” Respondent 20, Lektor 

”Det är en stad där både professionella och invånarna är medvetna om begreppet och har 

samlat sin verksamhet” Respondent 23, Universitetslektor 

Respondenterna fick svara på frågan Vad är en resilient stad för dig? Där kan man se att svaren 

varierar. Vissa anser att den viktigaste delen är att minimera återhämtningstiden medan andra 

anser att det handlar om att ha en förmåga att hantera krisen före, under och efter på alla nivåer 

i samhället. Respondent 23 beskriver att en resilient stad är en stad där de som jobbar inom 

området krishantering men jämväl individerna i samhället är medvetna om begreppet resiliens 

och har en samlad bild av sin verksamhet där man kan agera utefter policys och strukturer.  
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”Ett samhälle som är resilient har minimerat sina risker och maximerat sin förmåga att 

hantera en händelse så att konsekvenserna blir små, återhämtningstiden kort och resultatet ett 

samhälle som har lärt av sina erfarenheter” Respondent 2, Krisberedskapssamordnare 

”För mig är en resilient stad en stad där att samhällsviktig verksamhet fortgår trots yttre 

påverkan och påfrestning. Endast mindre inskränkningar kan accepteras. Efter påfrestningen 

kan staden på kort tid och med minimalt med resurser återhämta sig och återgå till normal 

funktion” Respondent 15, Samhällsbyggnadschef 

Respondent 2 och 15 beskriver en resilient stad efter en ingenjörsteknisk resiliens där de menar 

att vikten av återhämtningstiden är stor. Att återgå till samma ursprungsläge som innan är 

angeläget. Picket et al (2014) menar dock att man rent logiskt aldrig kan återgå till samma som 

innan en kris utan att det bara är en illusion. De menar där att en kris påverkar alltid någonting 

därför går det inte att komma tillbaka till samma ursprungspunkt. Detta gör att 

krishanteringsaktörerna måste arbeta för att hitta nya sätt att göra systemet säkrare till nästa kris 

uppstår för att därigenom skapa en resilient stad. Respondent 2 beskriver jämväl att resultatet 

av krisen ska vara att konsekvenserna blir små, återhämtningstiden kort samt att lära av sina 

erfarenheter vilket är en viktig del enligt Folke (2006) där innovation och lärande är en av de 

delar som krishanteringsaktörerna måste komma ihåg efter en kris för att kunna utvecklas och 

bli bättre till nästa gång en störning sker.  

”En stad som har en avvägd balans för de olika delarna av resiliens och som även kan 

hantera följdeffekter av en svår påfrestning” Respondent 3, Brandingenjör 

”En stad som arbetar för att minska riskerna för att en kris inträffar och som har goda 

strukturer för att hantera krisen om den kommer” Respondent 1, Krisberedskapssamordnare 

”En som absorberar stor (och liten) påfrestning utan att förlora sina centrala funktioner (ex. 

omsorg, vård, utbildning, elförsörjning, vattenförsörjning, mobilitet)” Respondent 17, 

Universitetslektor 

Resiliens är ett väldigt nytt begrepp i Sverige som hittills har fokuserat på att absorbera 

motgångar och bibehålla funktionen. Folke (2006) påpekar att en annan aspekt av resiliens 

måste bli mer utbredd bland Sveriges Krishanteringsaktörer för att på sikt kunna uppnå 

resilienta städer. Denna aspekt av resiliens berör förmågan till förnyelse, utveckling och 

omorganisation. Han menar att störningar såsom en kris kan skapa innovation och utveckling i 

det resilienta socio-ekologiska systemet. Respondenterna 3, 1 och 17 beskriver i enkäten hur 
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viktigt det är med utveckling och lärande för att uppnå en resilient stad. Där kan man se hur de 

pratar om ekologisk och socio- ekologisk resiliens. Anledningen till att de inte skriver ut det 

som ekologisk eller socio-ekologisk resiliens kan vara att dessa begrepp (speciellt socio-

ekologisk resiliens) är så pass nya begrepp i Sverige. Genom att krishanteringsaktörerna i 

Sverige får en större kunskap av resilienstänkandet och de tre olika definitionerna, ökar 

sannolikheten för att upprätthålla önskvärda vägar för utveckling i föränderliga miljöer där 

framtiden är oviss och en kris kan vänta runt hörnet.  

”En stad som ligger långt fram i sin planering och aktivt följer utvecklingen och utvärderar 

behovet av åtgärder. Att ligga långt fram i sin planering innebär att man har beredskap i 

form av en scenariobaserad handlingsplan för förutsebara utfall av det som påverkar, i mitt 

fall klimatförändringar” Respondent 8, Strategisk planerare 

”En resilient stad/kommun för mig har en robusthet/stabil grund att stå på. 

Organisationsmässigt är man prestigelös och samövad och man har ALLTID medborgarnas 

bästa som prio 1 och man strävar gemensamt mot samma mål. Man har också resurser för att 

hantera allvarliga händelser som man tidigare har identifierat och man har en god 

samverkan och samarbete med omgivande städer/kommuner, men även med andra 

myndigheter och organisationer som vid allvarligare händelser snabbt kan bistå. 

Kommunikationsmässigt är man också transparant och har medborgarnas bästa som prio 1. 

Beslutsfattare i staden, exempelvis Räddningschefen, har ett tydligt och fritt mandat från 

politikerna och kan fatta snabba beslut samtidigt som politikerna hålls informerade. Ett 

lysande exempel på detta var hur Ljungby agerade under och efter stormen Gudrun och är en 

kommun som jag i det sammanhanget skulle beteckna som en resilient stad” Respondent 11, 

Risk- och krishanteringskonsult 

Att inkludera klimatförändringar är en stor del i att skapa en resilient stad som respondenterna 

8 och 11 beskriver att detta är en resilient stad för dem. Händelser kan haft sitt ursprung utanför 

systemet som till exempel klimatförändringar som kan skapa förändring och instabilitet. Andra 

situationer som kan vara orsaken till instabilitet enligt Picket et al (2014), är de slumpmässiga 

interna effekterna som kan ha uppstått tidigare. Förmågan att anpassa sig till dessa skiftningar 

i förhållandena är kärnan i resiliens. Att som krishanteringsaktör förstå vägen från 

ingenjörsteknisk resiliens vidare in i den ekologiska resiliens bereder en väg för att kunna 

utforska det ekologiska begreppet av resiliens (både ekologisk och socio-ekologisk) på ett sätt 

som länkar statssystemet för att därefter kunna uppnå resilienta städer.  



37 
 

”En resilient stad kan hantera plötsliga förändringar t.ex. kraftiga regn och torka genom att 

man gjort förebyggande åtgärder i den fysiska planeringen (grönska som binder CO2 och ytor 

som kan absorbera stora mängder vatten, klippning av gräs för att förhindra bränder, säkra 

vattenförsörjning etc) och andra åtgärder som t.ex. kommunikationsinsatser, samordning etc. 

Alltså inte bara att man kan hantera det genom beredskapsarbete då det händer” Respondent 

26, Utredare 

I avsnitt 2.2.2 Att koppla social hållbarhet till ekologisk hållbarhet- socio-ekologisk resiliens 

beskriver Folke (2006) en cirkel som är indelad i fyra faser som visar hur ekosystem förändras 

och anpassar sig. Såsom respondent 26 beskriver här ovan är det relevant att se vikten av att 

arbeta förebyggande kring klimatförändringar där denne respondent beskriver en följd av olika 

delar som påverkar varandra. Folke (2006) beskriver med andra ord samma sak i sin cirkel. Där 

menar han att olika system kan befinna sig i olika faser, samtidigt som dessa olika system är 

anslutna till varandra. Exemplet som Folke tar upp är en liten eld som sedan sprider sig till en 

toppbrand som sedan sprider sig till ett större område. Han menar att i varje steg förflyttar sig 

störningen till en större skala men i en saktare nivå. Det blir där en tvärskala som är viktig i 

tider av förnyelse, omorganisation och förändring. Att endast fokusera på den ekologiska sidan 

som beslutsunderlag för hållbarhet leder till en alltför snäv syn samt ger felaktiga slutsatser. 

Han menar att socio-ekologisk resiliens driver på hela systemet och att arbetet med sådana 

system fortfarande är i ett förberedande skede där det finns möjlighet i framtiden för kreativa 

tillvägagångssätt och nya perspektiv. Respondent 26 beskriver ekologisk-resiliens och lyfter 

relevansen med samordning och kommunikation vilket är en stor del för att skapa en resilient 

stad i en föränderlig värld.  

 

5.4 Behöver Sverige bli bättre på att arbeta för resiliens? 
 

Till detta tema kopplas dels respondenternas reflektioner kring krishantering i Sverige men 

jämväl hur de själva anser att man borde arbeta för att skapa resiliens. Nedan beskriver 

respondent 26 olika argument för varför Sverige måste bli bättre på att arbeta för resiliens. 

”Det behövs mer kunskap om förebyggande åtgärder så de sätts in redan i ett tidigt skede, på 

planeringsstadiet. Kunskap och politiska beslut (prioriteringar) att genomföra. Siffror som 

visar på vad det kostar att inte förebygga, alltså när katastrofen är ett faktum, brukar vara 
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slagkraftiga argument. Denna typ av statistik är värdefull att följa upp och samla så att man 

kan argumentera för mer resiliens” Respondent 26, Utredare 

Beck (1998) argumenterar för att hypoteser, scenarion och prognoser är en relevant del för det 

förebyggande arbetet, att den sociala styrkan i riskargumentet ligger i de framtida hot som sedan 

blir till verklighet och gör att det blir en sådan omfattande förstörelse att åtgärder i efterhand 

praktiskt taget är omöjliga. Därför är det förebyggande arbetet för resiliens otroligt viktigt. Två 

exempel lyder: 

”Ja, jag tror att det faktum att vi har relativt få händelser som verkligen testar gränserna för 

våra system gör att vi kanske inte är så resilienta. Därmed finns stort behov av proaktivt 

arbete med hanteringsförmåga på alla nivåer av samhället” Respondent 20, Lektor 

”Jag anser att det är viktigt att människor känner sig säkra och jag vill inte att de ska behöva 

förlita sig på sin egen anpassningsförmåga för att känna sig just säkra. Samtidigt vill jag att 

Sverige snabbt ska kunna anpassa sig till exempelvis en situation som höstens 

flyktingmottagande och absorbera människor i behov på ett sätt som inte hotar samhällets 

centrala funktioner. Jag tror att vi måste diskutera detta utifrån scenarier av vem som ska 

vara resilient och vid vilken påfrestning” Respondent 17, Universitetslektor 

 Flera av respondenterna nedan påpekar detta i enkäterna där de menar att Sverige måste bli 

bättre på att arbeta för resiliens för att klara de störningar som säkerligen kommer att komma i 

framtiden.  

”Ja, det krävs förmodligen ett större ansvarstagande på nationell (statlig) nivå”  

Respondent 6, Specialist hydrauliska beräkningar 

”Kompensation och utveckling av gemensamma kunskapsbaser och enighet kring 

gemensamma problembilder och målbilder. Samsyn och dialog för att uppnå gemensamt satta 

mål” Respondent 19, Översiktsplanarkitekt 

”Ja riskmedvetenheten är låg, Mer arbete med riskanalyser, mer arbete med den sociala 

hållbarheten, vilket jag bedömer är den svåraste nöten att knäcka” Respondent 9, 

Landskapsarkitekt 

Här beskriver respondenterna 6, 19 och 9 att riskmedvetenheten är låg i Sverige. Det finns en 

önskan om ett större ansvarstagandet högre upp på nationellnivå. För att kunna förhindra, 
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förmildra och kunna vidta åtgärder i en kris är det viktigt att det finns ett flexibelt tänkande för 

att kunna leva upp till förväntningarna från medborgarna när en kris sker (Beck, 1998).  

”För att tankesättet resiliens ska fungera i Sverige måste termen definieras och skrivas in i 

lagstiftning. För de allra flesta inom kommunen är resiliens ett okänt begrepp. I plan och 

bygglagen (PBL) kan kraven bli tydligare, idag är den ganska tandlöst gällande risker i 

planprocessen och nybyggnation, och omfattar bara översvämningar samt ras och skred. Att 

ha nätverk och projekt är en bra början men långt ifrån alla kommuner omfattas av arbetet” 

Respondent 4, Säkerhetssamordnare 

”Begreppet måste konkretiseras och bli mer känt. Jag kan inte säga att jag helt och fullt 

förstår begreppet själv. Idag känns det som att alla talar om resiliens men ingen har någon 

riktig bra funktion om vad det är. Jag tror att det behöver skapas en samsyn av vad resiliens 

är/innebär. Idag är det mycket förebyggande arbete som görs på både lokal, regional och 

nationell nivå som syftar till att skapa resiliens i samhället. Samtidigt finns det en avsaknad 

av en helhetssyn om vad det faktiskt är som bidrar till resiliens. Det är ett diffust begrepp som 

behöver konkretiseras dels för att arbetet ska kunna bli tydligare och sen för att det ska kunna 

bli mer mätbara resultat i arbetet” Respondent 13, Handläggare inom samhällsskydd och 

beredskap 

Förståelsen kring ordet resiliens i Sverige är som beskrivs av respondenterna 4 och 13, idag låg. 

Detta måste förändras. Speciellt eftersom att Sverige har skrivit på SFDRR där det handlar om 

att göra städer och nationer resilienta mot alla kriser, inte bara mot översvämningar, ras och 

skred utan samhälleliga kriser som kan ha en påverkan på människor som lever där (SFDRR, 

2015).  

”Gärna mer ecological resilience, dvs kapacitet för fredlig förändring när omvärlden 

förändras (klimatförändringar, internationell migration, teknologisk utveckling etc). Inte 

nödvändigtvis mer engineering resilience i termer av stabilitet och bibehållandet av system 

som kanske borde förändras (som transportsystem, finansiella strukturer, försvarets 

organisation)” Respondent 5, Universitetslektor 

”Sannolikt kommer klimatpåverkan att öka i Sverige och därför bör arbetet med resiliens 

också bli bättre. I ett första steg bör någon myndighet ta ansvar för att öka kunskapsnivån 

bland kommuner och myndigheter kring innebörden av resiliens” Respondent 15, 

Samhällsbyggnadschef 
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Respondent 5 och 15 beskriver hur Sverige borde arbeta mer för ekologisk resiliens och inte 

lägga lika stor vikt till att återkomma till samma ursprungsläge (ingenjörsteknisk resiliens). Här 

menar respondenterna att Sverige måste väga in saker såsom klimatförändringar, migration och 

teknologisk utveckling. Socio-ekologisk resiliens beskriver tre centrala delar: resiliens, 

anpassningsförmåga samt omvandlingsförmåga. Ekologisk resiliens däremot fokuserar på att 

byta ursprungsläge och anpassa sig utifrån den yttre pressen där fokuserar socio-ekologisk 

resiliens även på systemets förmåga att förändra sig utan en yttre påverkan. Förändring behöver 

inte ske gradvis utan kan ske väldigt snabbt (Folke et al, 2010). 

”Finns flera områden där ett ökat resilenstänk kan behövas, inte minst inom 

samhällsplanering. Jag upplever dock att den komplexa verkligheten gör att resiliens inom ett 

område kan stå emot resiliens inom ett annat område. En avgränsning för att studera 

resiliens inom systemet biologisk mångfald i strandzonen kan t.ex ibland stå i konflikt med 

resiliens inom systemet funktionell stad” Respondent 21, Civilingenjör 

Respondent 21 beskriver hur denne upplever att resiliens kan stå emot varandra i olika områden 

vilket är förståeligt. Om man bara tittar på ingenjörsteknisk resiliens blir den begränsad till 

system och ursprungsläge medan ekologiska resiliens går steget längre och vandrar över 

tröskelvärdet ner till nästa ursprungsläge på grund av yttre påverkan. Socio-ekologisk resiliens 

tar ett ännu större steg och kan omvandlas och förändras utan yttre påverkan och där kan man 

arbeta tvärsektoriellt mellan olika områden för att uppnå resiliens. Här kommer återigen vikten 

av att förstå de olika resiliensbegreppen för att kunna arbeta för ett framtida Sverige med 

resilienta städer.  

 

5.4.1 Att skapa kunskap om resiliens 

 

I enkäten svarade respondenterna på frågan: Tycker du att resiliens är ett meningsfullt begrepp 

för dig i ditt arbete eller är det otydligt? På vilket sätt är det tydligt/otydligt, meningsfullt/icke 

meningsfullt? För att få en bild av respondenternas kunskap som är en relevant del i helheten 

krävs en förståelse för hur man ska vidare arbeta för att skapa kunskap för resiliens. Detta är 

relevant för att se huruvida de förväntningar och föreställningar de hade kring resiliens stämmer 

överens med hur Sverige krishanteringsaktörer arbetar idag. Inom detta tema framträder bilden 

av respondenternas förståelse och vad de tycker är meningsfullt/icke meningsfullt samt varför 

det finns en otydlighet kring begreppet. Nedan beskriver respondent 5 att det definitivt är 
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meningsfullt men också att resiliens kan användas för att motivera när det kommer till praktiska 

beslut: 

”Det är definitivt meningsfullt. Som samhällsvetenskaplig forskare finner jag begreppet 

spännande delvis därför att det är om inte otydligt så i alla fall motsägelsefullt. Det har blivit 

ett begrepp med självklar positiv klang, men som samtidigt kan användas för att motivera 

ganska olika praktiska beslut” Respondent 5, Universitetslektor 

”Jag tycker det är meningsfullt men hade du frågat mig för ett par år sedan hade jag inte 

svarat så. Det beror på att jag har fått mer kunskap. Jag tror att det är ett begrepp som 

används av de som är insatta och följer forskningen och samhällsutvecklingen kring 

klimatförändringar. Man behöver använda andra begrepp för gemene man beroende på 

vilken målgrupp man vänder sig till, såklart. Jag tror det är ett otydligt begrepp för 

allmänheten och andra som inte är så insatta. Det låter för akademiskt och invecklat. Jag 

märker att många tom journalister backar när man säger att jobbar med energieffektivisering 

och klimatförändringar för de tycker det är komplicerat och svårt. Många får dessutom dåligt 

samvete eller ger uttryck för ”klimatångest” när man för frågan på tal. Men medvetandet har 

ökat betydligt de senaste 3 åren, tycker jag. Både hos allmänhet, samhälle, näringsliv, 

politiker m.fl. Idag är det trendigt att vara klimatmedveten och förbundet med god hälsa, 

vilket är positivt” Respondent 26, Utredare 

Att resiliens är ett otydligt begrepp för allmänheten och dem som inte är insatta anser många av 

respondenterna. Dock påpekar flera av dem hur viktigt det är att resiliens beskrivs och förstås 

av fler för att komma framåt i krishanteringen i Sverige, se respondent 26 beskrivning ovan. 

Nya begrepp väller hela tiden in över oss på ett nytänkande sätt och det är just därför vi idag 

har ett större behov av att använda dessa begrepp och teorier som kan beskriva det nya (Beck, 

1998). Han påpekar precis som flera av respondenterna att det inte är någon lätt uppgift att 

förstå och skaffa kunskap kring dessa begrepp men ack så viktigt. Här ser man att det finns ett 

behov av kunskap kring resiliensbegreppen både ingenjörsteknisk resiliens och ekologisk 

resiliens, men dessutom för socio-ekologisk resiliens, för att förstå dessa, se skillnader och för- 

och nackdelar med de tre olika begreppen.  

”Jag tycker otydligheten i begreppet ibland överdrivs. Visst finns olika innebörder men 

samtidigt finns ganska stora likheter. Vill man jobba med konceptet i en praktisk kontext 

gäller det att det finns någon form av konsensus kring dess betydelse (precis som är fallet för 

andra begrepp) och där skulle det kunna vara problem med tanke på att användningen i 
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Sverige fortfarande är relativt ny/omogen. Möjligtvis är ett problem med begreppet att man 

försöker gapa efter för mycket och lägga för många innebörder i det” Respondent 20, Lektor 

”Begreppet resiliens är meningsfullt på det sättet att det utmanar existerande, mer 

instrumentella tankemodeller inom risk-, kris- och katastrofhantering.” Respondent 23, 

Universitetslektor 

Såsom respondent 20 beskriver är det viktigt att det finns en definition kring vad resiliens 

betyder för att man ska kunna arbeta med det praktiskt. Denne fortsätter med att förklara att 

Sverige är relativt omogen när det kommer till användningen. Sverige har skrivit på HFA 2005 

och har nu återigen skrivit på SFDRR därför är det viktigt att Sverige blir mogen och tar till sig 

kunskaper för att kunna arbeta för ett resilient samhälle. Respondent 23 påpekar att begreppet 

är meningsfullt av den orsaken att det utmanar existerande tankemodeller inom risk-, kris- och 

katastrofhantering. Vilket är en viktig del för att föra arbetet framåt i Sverige. 

”Resiliens är ett bra begrepp som är något vidare i sin betydelse än t.ex. robusthet. Ordet kan 

i vissa fall vara svårt för en utomstående att förstå varför innebörden ibland behöver 

definieras och förtydligas” Respondent 15, Samhällsbyggnadschef 

I litteraturen idag definieras resiliens ofta som förmågan hos ett system att absorbera störningar 

samtidigt som den behåller i stort sett samma funktion, struktur och identitet. Dock handlar 

resiliens inte bara om robusthet mot störningar som beskrivs ovan av respondent 15 utan precis 

som denne säger är resiliens något vidare i sin betydelse. Det handlar om enligt Folke (2006) 

om de möjligheter som störningen öppnar upp för i termer av strukturer, processer och förnyelse 

av systemet som ger nya vägar att vandra. Detta ger resiliens en anpassningsförmåga som 

möjliggör kontinuerlig utveckling för att upprätthålla och utvecklas i förändring. Som 

respondent 18 beskriver:  

”…..kan vara användbart som ett paraply-begrepp för att samla ihop alla de olika 

processerna och initiativen som finns för att skapa ett mer robust samhälle”  

Respondent 18, Forskare 

”Modeord som sagt lånat från ekologin om insektssamhällen och sedan på olika sätt anpassat 

till mänskliga samhällen. Kan möjligen leda längre i tanken än det robusta samhället, men 

eftersom det idag är så allmänt spritt över världen så är det användbart, även om det för 

olika människor betyder olika saker, jämför miljö begreppet” Respondent 9, 

Landskapsarkitekt 
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Respondent 9 förklarar att resiliens är ett modeord, vilket många anser. Dock kan man se det 

som användbart för att det är ett ord som är populärt bland krishanteringsaktörer och får man i 

så fall ordning på begreppen kring resiliens kan detta gynna aktörerna när de går högre upp för 

att få anslag och support, speciellt eftersom Sveriges myndigheter är väl medvetna om att 

Sverige har skrivit på SFDRR för att arbeta för att skapa resilienta städer. Precis som respondent 

19 beskriver nedan kan resiliens ses som en grundsyn, dock saknas kunskap till att tillämpa den 

praktiskt. 

”Det är en grundsyn. Ännu känns det inte som en arbetsform” Respondent 19, 

Översiktsplanarkitekt 

Några respondenter uppmärksammar de svårigheter som finns att tillgå för att klara av att arbeta 

för resiliens. En respondent påpekar att man borde fråga personer på en räddningstjänst för att 

se vad svaret skulle blir där: 

”I en kris är det av vikt att vi inte talar om varandra utan med varandra. Gå ut till en 

brandstation och fråga vad de anser att resiliens är. Dessa personer du frågar är de som i 

första hand arbetar med just dessa frågor i en kris och svaret torde vara att de inte har koll 

på definitionen och dess ursprung” Respondent 24, Beredskapshandläggare 

”Jag tycker att det är otydligt och jag kan inte säga att vi talar eller arbetar utifrån 

begreppet. Otydligt på det sätt som jag beskrev tidigare. Meningsfullt i det avseende att det 

kan skapa en helhetssyn, icke meningsfullt då det är svårt att veta vad som ska räknas med i 

arbetet då det innehåller allt och inget” Respondent 13, Handläggare inom samhällsskydd 

och beredskap 

Här beskriver respondent 13 hur resiliens är otydligt genom att de inte arbetar efter detta 

begrepp ändock anser denne att det är ett meningsfullt ord i det avseendet att det kan skapa en 

helhetssyn. Som beskrivet i analysinstrumentet kan man se att socio-ekologisk resiliens hjälper 

till att ge en helhetssyn och hjälpa till med inlärning, anpassning, omvandling och utveckling. 

Där kan man förstå hur respondent 13 menar att det innehåller allt och inget. Således kan socio-

ekologisk resiliens omfatta väldigt stora delar. 

”…..kan vara användbart som ett paraply-begrepp för att samla ihop alla de olika 

processerna och initiativen som finns för att skapa ett mer robust samhälle”  

Respondent 18, Forskare 



44 
 

Precis som respondent 18 beskriver kan resiliens användas som ett paraply-begrepp fast inom 

många olika områden för att få en helhetsbild. Folke (2006) skriver att man kan använda det 

som en metod för att i en bredare mening ge kontext för en analys av system. En av de större 

utmaningarna för mänskligheten i framtiden är att generera vetenskap och tvärvetenskapligt 

samarbete i frågor av grundläggande betydelse, för att reglera och hantera en övergång till ett 

mer hållbart Sverige. 

”Jag kan tycka att resiliens är ett svårt ord, särskilt om man skall kommunicera det med 

politiker och medborgare” Respondent 7, Samhällsplanerare 

”Jag tycker inte att man ska fästa alltför stor vikt vid ett begrepp, det är bara ett ord inom ett 

arbetsfält där vi har ett stort behov av konkret handling. Det är otydligt i den mening att de 

flesta icke insatta inte spontant vet vad det betyder” Respondent 8, Strategisk planerare 

Av respondenterna finns det de som anser att resiliens är ett ord eller ett begrepp som inte 

behövs i krishantering. Dock finns det alltid behov av ny kunskap för att kunna få nya 

synvinklar och idéer kring hur man kan arbeta för att uppnå en resilient stad som klarar av att 

hantera motgångar och störningar (Folke, 2006).  
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6. Diskussion 
 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns en diskrepans mellan begreppet resiliens 

och den empiriska tillämpningen. För att besvara huvudfrågan i studien har tre delfrågor 

undersöks. Den första handlar om vad som ingår i olika resiliensbegrepp. Där framkom 

ingenjörsteknisk resiliens, ekologisk resiliens samt socio-ekologisk resiliens. Den andra 

delfrågan som undersöktes är hur innebörden av resiliensbegreppet ser ut hos svenska 

krishanteringsaktörer idag. Här kan man se i resultatet att det finns en vilja att arbeta för resiliens 

men att det behövs mer kunskap kring begreppet för att kunna tillämpa resiliens i praktiken. 

Den sista delfrågan handlar om hur svenska krishanteringsaktörer kan arbeta för resiliens för 

att göra städer säkrare i framtiden. I resultatdelen kan man se att majoriteten av respondenterna 

svarat att Sverige behöver bli bättre på att arbeta med resiliens, speciellt eftersom fler människor 

flyttar in till städerna och det därför krävs åtgärder för att i framtiden göra städer säkrare. Denna 

studie ska vara som ett stöd för krishanteringsaktörerna i Sverige där de kan få en större kunskap 

kring vad resiliensbegreppet innehåller för att på så sätt utvecklas och därigenom ta med detta 

in i praktiken. 

Det framgår på ett tydligt sätt i resultatet och analysen att det finns en diskrepans mellan 

begreppet resiliens och den empiriska tillämpningen. Att föra in ett teoretiskt begrepp till det 

praktiska är inte en lätt uppgift. Således är det viktigt att resiliensbegreppet är definierat på ett 

tydligt sätt för att underlätta användningen av begreppet. För att kunna göra en definition av 

resiliens krävs det en förförståelse för att resiliens kan definieras på tre olika sätt, det är 

fortfarande samma begrepp men det kan ges tre olika innebörder. Därifrån kan man göra en 

definition utifrån var och ett av dessa. Där kan krishanteringsaktörerna ta hjälp av avsnitt 3. 

Analysinstrument där de tre olika begreppen är beskrivna i en tabell med begreppet, dess 

karaktäristiska drag, dess fokus samt kontext för att få kunskap och lättare kunna se skillnader 

mellan dessa tre begrepp. Där finns jämväl en beskrivning av var och ett av resiliensbegreppen 

som är utformade från den tidigare forskningen i avsnitt 2 Teoretiska ramverk i för att på ett 

tydligare sätt förstå hur man kan använda resiliensbegreppen och vad som faktiskt ingår i 

resiliensbegreppet. Många av respondenterna definierade resiliens som ingenjörteknisk 

resiliens, vilket inte är konstigt eftersom det är den som är ”vanligast” och som har funnits i 

litteraturen längst. Ekologisk resiliens har börjat krypa mer och mer in i förståelsen för resiliens. 

Exempelvis beskriver en respondent definitionen av resiliens som ett löfte och en förhoppning 

där anpassningsförmågan som finns hos organisationen kan klara av att i framtiden leva med 
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risker och hot såsom terrorhot eller klimatförändringar. Att Socio-ekologisk resiliens inte 

definieras av någon av respondenterna är förståeligt av den orsaken att detta resiliensbegrepp 

är nyutvecklat och det fortfarande idag sker forskning kring detta för att i framtiden kunna väva 

in alla delar i en kris där systemet ska kunna omvandla och anpassa efter yttre och inre 

störningar. Om några år ser man förhoppningsvis en större utbredd och kunskap för socio-

ekologisk resiliens. För att få en visuell förklaring kring ekologisk resiliens är det bra att titta 

på figur 1 som beskriver skillnaden mellan ingenjörteknisk resiliens och ekologisk resiliens. 

Där kan man tydligt se hur det förstnämnda stannar kvar i sitt ursprungsläge medan ekologisk 

resiliens går upp över tröskelvärdet och vidare in i nästa ursprungsläge. För att få en visuell bild 

av socio-ekologisk resiliens kan man se figur 2 The adaptive renewal cycle and the panarchy 

som är en viktig del i detta resiliensbegrepp (Folke, 2006:254). Det handlar om att olika system 

kan befinna sig i olika faser samtidigt som de är anslutna till varandra. Denna cirkel är indelad 

i fyra faser där den första är perioder av exponentiell tillväxt. Den andra är perioder av minskad 

förändring och ökande styvhet. Den tredje fasen är perioder av återjustering och kollaps och 

denna kallas för den utlösande fasen. Den sista och fjärde fasen är perioder av förnyelse och 

omorganisering som är kärnan i socio-ekologisk resiliens. Att se visuella bilder kan vara en 

fördel för att få en djupare kunskap i hur resiliensbegreppen fungerar. 

Innebörden av resiliensbegreppet hos svenska krishanteringsaktörer och hur det tänker i termer 

av resiliens som ett mål i krishantering är intressant. Flera av respondenterna ser risk- och 

sårbarhetsanalysen som ett ansenligt verktyg för att skapa resiliens. Lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap, beskriver enligt kap 2, 1 § att kommuner och landsting ska sammanställa en risk- 

och sårbarhetsanalys och för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera 

extraordinära händelser. Krishanteringsaktörerna i Sverige jobbar utifrån lagstiftning kring 

risk- och sårbarhetsanalysen och inte utifrån FN-ramverk. Således ligger resiliens utanför som 

ett slags övergripande mål eller resultat. 

En respondent beskriver att denne ser att resiliens kan skapas på tre nivåer. Den första nivån är 

planprocessen där man planerar bort riskerna. Andra nivån är teknisk infrastruktur och den 

tredje nivån är beredskapsplaner. Detta sätt att arbeta är viktigt. Precis som Walker & Salt 

(2006) beskriver är det också en viktig del att krishanteringsaktörerna beskriver hur de arbetar 

och inte bara att de arbetar för resiliens. Att tydligt påvisa att det handlar om att återgå till 

samma ursprungsläge efter en kris eller om det handlar om att gå vidare och utvecklas in i ett 

nytt ursprungsläge. En respondent beskriver vikten av ekologisk resiliens när det kommer till 
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resiliens som ett mål. Denna respondent arbetar som universitetslektor vilket kan vara 

anledningen till förståelsen kring att det finns olika teoretiska begrepp för resiliens. Eftersom 

forskare kan vara mer inriktade på det teoretiska medan de som arbetar på en kommun eller 

myndighet ser till den operativa delen och vad som fungerar praktiskt. Där finns det ett 

kunskapsutbyte och samverkan. De som arbetar teoretiskt kan lära sig av de som arbetar 

praktiskt och tvärtom för att få en större förståelse för ämnet och hur det beskrivs teoretiskt och 

används praktiskt. Detta är en av utmaningarna som Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap (MSB) beskriver i sin rapport om implementeringen av HFA 2005-2015 (MSB, 

2015:60). Att skapa en samverkan mellan forskare och aktörer är otroligt viktigt för att bygga 

upp en sådan stor kunskapsbank som möjligt både teoretiskt och praktiskt när det kommer till 

resiliens och krishantering. En respondent beskriver detta som en viktig del att genom att 

samverka med andra aktörer, ta fram handlingsplaner, förebygga samhällsstörningar, höja vår 

krishanterande förmåga, arbeta med kontinuitetsplanering och kritiska beroenden skapa 

resiliens i samhället.  

Genom att undersöka hur krishanteringsaktörerna arbetar med resiliens har det framkommit att 

risk- och sårbarhetsanalyserna är en stor del som nämnts ovan. En annan del är hur 

respondenterna anser att en resilient stad ser ut och där har det framkommit att det för 

respondenterna handlar om en stad som kan hantera yttre störningar och bibehålla 

samhällsviktiga funktioner. För att uppnå detta skriver Pickett et al (2014) att resiliens är ett 

nyckelbegrepp för att hantera hållbarhet i samhället. Således beskriver de hur ekologisk 

resiliens kan vara ett sätt att uppnå en stad som kan hantera klimatförändringar och andra kriser 

som kan ge störningar. De menar att man inte rent logiskt kan återgå till samma ursprungsläge 

efter en påverkan eftersom något alltid förändras vid en yttre påverkan såsom en kris. Därför 

förespråkar de att arbeta för ekologisk resiliens där de menar att förmågan att kunna anpassa 

sig vid en kris är kärnan i resiliens. De påpekar vikten av att förstå förskjutningen i paradigmet 

mellan ingejörsteknisk resiliens och ekologisk resiliens för att bereda vägen för ett arbete för 

ekologisk resiliens som länkar till stadssystemet för att uppnå resilienta städer.  

Sverige behöver en djupare kunskap kring resiliens speciellt eftersom vi år 2015 skrev under 

ett ramverk som fortsättning på det tidigare ramverket HFA. Där står det klart och tydligt att 

Sverige ska arbeta för att skapa resilienta städer både på lokal och nationell nivå. SFDRR 

identifierat fyra prioriterade områden som är starkt handlingsinriktade. Det första området 

handlar om att förstå risker där det ska finnas en kunskap att ta fram riskdata, bedöma sårbarhet 

men också att använda sig av vetenskap och teknologi. En annan viktig del är att det ska finns 
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en informationskanal för allmänheten för att skapa en större förståelse för de risker som finns. 

Det andra området handlar om att förstärka det lokala ansvaret och dess förmåga att hantera 

risker. Där måste vi tillämpa lagstiftning och skapa en lokal plattform för DRR (Disaster Risk 

Reduction). I Sverige finns kampanjen ”Making Cities Resilient” som alla kommuner får gå 

med i för att få ett kunskapsutbyte av varandra och hjälp med verktyg för att skapa planer, 

strategier och indikatorer. Det tredje området är att investera i resiliens mot katastrofer. Här 

handlar det om hållbar utveckling, riskhänsyn i fysiskplanering, försäkringar, privata 

investeringar och att skapa en budget för DRR. Fjärde området handlar om att förbättra 

beredskap, insatser och återuppbyggande. Där krävs en resilient kritisk infrastruktur, kontinuitet 

samt erfarenhetsåterföring. Utöver de fyra prioriterade områdena finns det sju globala mål som 

ska uppfyllas: 1. Lägre dödlighet 2. Färre personer drabbas 3. Reducera ekonomiska förluster 

4. Mindre skador kring kritisk infrastruktur 5. Flera länder med nationella och lokala 

katastrofriskreducerande strategier 6. Förstärka internationell samverkan med 

utvecklingsländer 7. Öka tidigt varningssystem exempelvis tsunami-varning och tillgång till 

katastrofförebyggande information inklusive riskbedömningar (SFDRR, 2015). Dessa fyra 

området och sju globala mål ingår i SFDRR som Sverige har skrivit på fram till år 2030 vilket 

gör att det är otroligt viktigt att det står klart vad resiliensbegreppet betyder, då det annars är 

svårt att arbeta för. Genom att inkludera dessa fyra olika områden och sju globala mål och 

jämföra med de tre olika resiliensbegreppen kan man se att ekologisk resiliens är det 

resiliensbegrepp som passar bäst in på beskrivningen där det handlar om hållbar utveckling, 

lärande och nyskapande. Socio-ekologisk resiliens skulle fungera men eftersom det är ett 

relativt nyutvecklat resiliensbegrepp kan det behövas mer kunskap och forskning kring 

begreppet innan man kan tillämpa det praktiskt.  

SFDRR är ett ramverk och då Sveriges lagstiftning inte är harmoniserad med FN-ramverken 

vilket betyder att det inte blir några åtgärder om inte Sverige och svenska aktörer på frivillig 

väg och genom samverkan mellan olika aktörer på fler nivåer arbetar gemensamt enligt 

ramverkets intentioner och systematiskt följer upp vidtagna åtgärder. Eftersom Sverige skrivit 

på avtalet och ett 10-tal svenska kommuner deltar i den globala kampanjen för residenta städer 

finns det uppenbarligen ett behov av att arbeta med och förslå begreppet resiliens. Därför är 

denna uppsats viktig för att reda ut begreppet resiliens för att se om det finns en diskrepans 

mellan det teoretiska begreppet och den empiriska tillämpningen och genom sina resultat bidra 

till fortsatt utveckling av svensk krisberedskap. Det är bara lagen om farligt gods Lag 

(2006:263) som är ett FN-regelverk som är omsatt i svensk lag. Däremot är EU-direktiv alltid 
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omsatta i svensk lag och i den mån direktiven i framtiden harmoniseras med FN-ramverken 

kommer det att bli en bättre överensstämmelse, förhoppningsvis även i begrepp.  

 

6.1 Fortsatt forskning 

 

Inom området resiliens och dess definition finns det mycket kvar att lära och undersöka. En 

djupare undersökning kring diskrepansen mellan teoretiska begrepp och den empiriska 

tillämpningen skulle vara intressant. Där skulle en fortsatt forskning kunna vara möjlig där en 

undersökning fokuserar på exempelvis endast kommuner som är med i kampanjen ”Making 

Cities Resilient” och ställer den mot det teoretiska begreppet för att se hur dessa kommuner 

arbetar kring att skapa resilienta städer med hjälp av de verktyg som UNISDR (United Nation 

International Strategy for Disaster Reduction) ger ut för att skapa resiliens. Ett annat fokus på 

fortsatt forskning skulle vara att gå djupare in i begreppet socio-ekologisk resiliens. Eftersom 

detta begrepp är nyutvecklat skulle det vara intressant att undersöka hur man skulle kunna 

arbeta för att implementera det i en organisation för att i enlighet med detta kunna tillämpa det 

praktiskt.  

 

6.2 Avslutningsvis 
 

Avslutningsvis kan man se i denna undersökning att det fanns en diskrepans mellan det 

teoretiska begreppet och den empiriska tillämpningen. Att föra in ett teoretiskt begrepp är inte 

enkelt och det kräver kunskap. Det framkom i denna studie att de som arbetar mycket med det 

vetenskapliga och olika begrepp (forskare, lektorer) hade mer kunskap kring resiliens som 

begrepp och hade kännedom om att inom resiliens ingår ingejörsteknisk resiliens, ekologisk 

resiliens samt socio-ekologisk resiliens. Medan de som arbetar handgripligen med krishantering 

praktiskt hade kunskap kring hur det fungerar praktiskt och såg att det finns ett behov i Sverige 

av att implementera resiliens på ett mer grundläggande sätt. Studien fokuserar på att se glapp 

där det kan behövas ytterligare kännedom för att kunna bli bättre på att hantera de risker som 

Sverige har framför sig. Genom samverkan mellan olika aktörer på kommun, statlig, privat och 

universitetsnivå skapar man ett kunskapsutbyte där aktörerna själva kan lära av varandra. 

Scenarion och övning mellan dessa aktörer skulle ge en minskning av diskrepansen mellan det 
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teoretiska och det praktiska och på så sätt öka förståelsen för hur man kan använda sig av 

resiliens för att i framtiden skapa säkra städer. 
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuformulär 
 

Intervjufrågor kring resiliens 

 

 Vad är din arbetstitel?  

 

 

 Hur definierar du resiliens? 

 

 

 

 Hur arbetar du kring resiliens? 

 

 

 Vad är en resilient stad för dig? 

 

 

 Tycker du att resiliens är ett koncept som är viktigt kring krishantering? 

 

 

 Anser du att Sverige borde bli bättre på att arbeta för mer resiliens? Om ja, hur? 

 

 

  

 A) Ingenjörsteknisk resiliens: Resiliens är förmågan hos ett system, som har 

varit i jämvikt med sin omgivning för att återgå till samma jämviktsnivå efter en 

störning.  

B) Ekologisk resiliens: Resiliens är förenlig med det samtida ekologiska 

paradigm som belyser dynamik, historiska oförutsedda händelser samt flera 

vägar för förändring inom ekosystem. Denna syn reflekterar kontinuerlig eller 

periodisk evolution eller skiftningar inom ekosystem snarare än att vara 

permanent.  

Vilken arbetar du efter, A eller B? Varför? 

 

 

 Tycker du att resiliens är ett meningsfullt begrepp för dig i ditt arbete eller är det 

otydligt? På vilket sätt är det tydligt/otydligt, meningsfullt/icke meningsfullt? 

 

 

 Om du har något ytterligare att lägga till kring resiliens mottages det gärna 

 

 


