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Sammanfattning 

Detta är ett arbete som analyserar risk- och sårbarhetsanalyser från fyra olika län i Sverige 

utifrån Béné et al. (2012) teori om resiliens och förmågorna absorbera, anpassa och 

transformera. Teorin beskriver även begreppet sårbarhet i relation till resiliens och inkluderas 

därför i den tematiska analysen av risk- och sårbarhetsanalyserna. Arbetet berör det 

omdiskuterade begreppet resiliens, dess innebörd och applicering inom risk- och krishantering. 

Undersökningen visar hur olika risk- och sårbarhetsanalyser kan beskriva dessa förmågor och 

att utformningen av risk- och sårbarhetsanalyserna påverkar hur synliga dessa förmågor är i 

beskrivningen. Jämförelsen av länen visar att det finns olika förmågor utifrån beskrivningarna 

som delvis beror på utformningen av risk- och sårbarhetsanalyserna och vilka förutsättningar 

och erfarenheter som länen har. Länen skilde sig även åt i beskrivningarna av sårbarhet och hur 

medborgarna beaktades i relation till risker och hot inom länet. Slutsatser som kan dras utifrån 

arbetet är bland annat att förmågorna absorbera, anpassa och transformera till viss mån beskrivs 

i risk- och sårbarhetsanalyserna och att principerna i teorin och ramverket som Béné et al. 

(2012) beskriver också återfinns i olika delar av risk- och sårbarhetsanalyserna. 

Nyckelord: riskhantering, krishantering, absorbera, anpassa, transformera.  
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Abstract 

This is an essay that analyses risk and vulnerability assessments from four different counties in 

Sweden based on Béné et al. (2012) theory of resilience and the abilities to absorb, adapt and 

transform. The theory also describes the concept vulnerability in relation to resilience and is 

included in the thematic analysis of the risk and vulnerability assessments. The work concerns 

the disputed concept of resilience, its meaning and application in risk and crisis management. 

The study shows how different risk and vulnerability assessments can describe these abilities 

and that the design of risk and vulnerability assessments affects how visible these abilities are 

in the description. The comparison of the counties shows that there are different abilities based 

on the descriptions, partly due to the design of risk and vulnerability assessment, the conditions 

and experiences that the counties have. The counties also distinguished themself in the 

descriptions of vulnerability and how citizens were taken into account in relation to risks and 

threats within the county. Conclusions that could be drawn from this work is for instance that 

the abilities to absorb, adapt and transform can be found in the risk and vulnerability assessment 

and that the principles in the theory and framework that Béné et al. (2012) describes also can 

be found in various parts of the risk and vulnerability assessments. 

Keywords: risk management, crises management, absorb, adapt, transform.  
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1. Inledning 

I följande kapitel presenteras bakgrunden till arbetet tillsammans med syfte och 

frågeställningar, även uppsatsens struktur och förklaringar av begrepp till arbetet beskrivs. 

1.1 Bakgrund 

Det finns många olika risker och sårbarheter i samhället som aktivt måste arbetas med för att 

stärka förmågorna och minska sårbarheterna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(2017) genomför varje år en nationell risk- och förmågebedömning. Den senaste upplagan ger 

en samlad bild över vad som har skett i Sverige och hur detta kan förebyggas. Händelser under 

det senaste året är mer inriktade på cyberhot och antagonist hot än de tidigare naturrelaterade 

eller flyktingrelaterade händelserna som har påverkat Sveriges förmågor. Rapporten visar att 

det finns olika brister i Sveriges krisberedskap som myndigheter och aktörer måste arbeta med 

för att stärka samhällets förmåga att klara av olika kriser, bland annat inom ledning, planering 

och samarbete inom krisberedskap. 

Arbetet med risk- och krishantering är ett fortlöpande arbete i Sveriges län. Länsstyrelserna i 

Sverige ska minst vartannat år lämna in en risk- och sårbarhetsanalysen enligt 8 § förordningen 

om krisberedskap och bevakningsanasvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap (SFS 

2015:1052). Risk- och sårbarhetsanalyserna ska beskriva länets risker, sårbarheter och hot inom 

deras geografiska ansvarområde, syftet är att stärka krisberedskapen i länet och inom 

länsstyrelsens organisation 

Detta arbete undersöker risk- och sårbarhetsanalyser från fyra olika län i Sverige. Arbetet 

undersöker hur begreppet resiliens beskrivs i risk- och sårbarhetsanalyserna med utgångspunkt 

i hur resiliens studerats av Béné et al. (2012) i termer av förmågor att absorbera, anpassa och 

transformera. Dessa tre olika aspekterna av resiliens kan på olika sätt stärka resiliens hos 

samhället, individen eller i ett system. Detta arbete kan genom Béné et al. teori visa om resiliens 

i termer av förmågor beskrivs i risk- och sårbarhetsanalyserna från olika län i Sverige. Genom 

att utgå från teorin och undersöka om resiliens beskrivs utifrån förmågorna kan en tolkning av 

beskrivningarna göras och på så vis visa om risk- och sårbarhetsanalyserna beskriver 

förmågorna absorbera, anpassa och transformera. Arbetet är en undersökning av begreppet 

resiliens, relaterade begrepp och hur resiliens kan synliggöras i beskrivningarna av risk- och 

sårbarhetsanalyserna. 

Resiliens är ett begrepp som kan visa förmågan som ett samhälle, system eller en individ kan 

ha för att hantera, stå emot, anpassa och återhämta sig ifrån vid en chock enligt Béné et al. 

(2012). Genom deras undersökning av begreppet resiliens arbetade de fram ett teoretiskt 

ramverk vilket visar vad de anser vara de viktiga beståndsdelarna av resiliens som är förmågan 

att absorbera, anpassa och transformera. Det teoretiska ramverket visar hur förmågorna kan 

kopplas till olika intensitet av en störning och hur olika svar på dessa störningar utgör resiliens. 

Med hjälp av ramverket kan viktiga dimensioner av resiliens synliggöras. Ramverket visar 

bland annat att en mindre störning i ett samhälle som har låg intensitet kan hanteras med 

samhällets förmåga att absorbera, vid en störning med låg intensitet behövs därför inte 

förmågan att transformera. Vid en störning med hög intensitet räcker inte samhällets förmåga 
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att absorbera för att hantera störningen utan förmågan att anpassa eller transformera samhället 

krävs för att kunna hantera en viss typ av störning. 

Problem med hantering av olika kriser eller katastrofer i ett samhälle finns på global, nationell 

och lokal nivå. En katastrof kan ha flera olika bakomliggande faktorer, en bidragande faktor till 

katastrofen enligt Kelman et al. (2015) att helheten inte betraktas. Begreppet resiliens diskuteras 

inom katastrofsammanhang i form av en förmåga att återgå till det normala och att förebygga 

det som gjorde situationen sårbar. Genom att se över hela krissituationen och alla dess 

bakomliggande faktorer kan det förbyggande arbetet få ett bättre resultat. 

Det finns många beskrivningar och användningsområden för begreppet resiliens enligt Hassel 

(2016). Resiliens är ett komplext fenomen då det inom krishantering används för att ge en 

helhetsbild av samhällets kapacitet före, under och efter en kris. Hassel beskriver svårigheterna 

med att mäta resiliens med de nuvarande metoderna som hans litteraturundersökning visar. Det 

finns en ökad diskussion om att istället för att mäta resiliens kan kriterier användas för att stärka 

resiliens. Det behövs mer forskning kring detta område för att utveckla metoder som kan 

förbättra möjligheterna för att stärka resiliens. Begreppet resiliens inom krishantering är relativt 

nytt och behöver mer forskning, inte minst inom svensk kontext. 

Riskhantering och krishantering kan beröra olika och ibland samma områden i ett samhälle. 

Dessa två olika kunskapsområden kan lära sig mycket av varandra och bör arbeta mer 

tillsammans för att underlätta arbetet i samhället anser Drennan et al. (2015 s. 245-246). Genom 

att samarbeta och lära sig av varandra kan de bättre hantera de problem som finns från lokal till 

global nivå. De kan lära sig utav varandra delvis inom hur politiska aspekter spelar en 

avgörande roll i hur risk- och krishantering genomförs i samhället och dels att gemensamma 

grunder att stå på i begreppsfrågor kan vara bra för en gemensam förståelse i olika samarbeten. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka risk- och sårbarhetsanalyser från några av Sveriges län 

utifrån Béné et al. (2012)  teori om resiliens. Arbetet analyserar och tolkar risk- och 

sårbarhetsanalysernas beskrivningar av resiliens i form av förmågor att absorbera, anpassa och 

transformera. Begreppet sårbarhet har en nära relation till resiliens och en viktig del av arbetet 

med resiliens enligt Béné et al. Därför inkluderas sårbarhetperspektivet i analysen av risk- och 

sårbarhetsanalyserna med utgång från sårbarhet som Béné et al. beskriver med fokus på 

människan, som i detta arbete kommer att handla om medborgaren. 

Undersökning av risk- och sårbarhetsanalyser på länsnivå visar om länen beskriver förmågorna 

absorbera, anpassa och transformera som enligt Béné et al. (2012) är tre aspekter av resiliens. 

Resultatet från analyserna av länen jämförs med varandra, syftet med jämförelsen är att visa 

skillnader eller likheter mellan länen och deras förmågor att absorbera, anpassa och 

transformera. Länens tillvägagångssätt i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna kan skilja 

sig åt och resultera i att olika förmågor framhävs. Jämförelsen kan visa hur förmågorna kan 

beskrivas på olika sätt i risk- och sårbarhetsanalyserna utifrån vilka risker, sårbarheter och hot 

som beskrivs för respektive län och hur de arbetar med dem.  
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Det empiriska materialet kommer samlas in i form av risk- och sårbarhetsanalyser som är i 

dokumentform. Materialet kommer att analyseras genom en tematisk analys med förutbestämda 

teman som är förmågorna att absorbera, anpassa och transformera som Béné et al. beskriver i 

det teoretiska ramverket samt begreppet sårbarhet. 

1.3 Frågeställningar 

Denna undersökning ska besvara dessa frågor: 

 Hur kan länens risk- och sårbarhetsanalyser tolkas i relation till begreppet resiliens i termer 

av förmågorna absorbera, anpassa och transformera? 

 Hur förhåller sig länens risk- och sårbarhetsanalyser till sårbarhet med utgångspunkt av Béné 

et al (2012)? 

 Vilka likheter och skillnader framkommer vid analysen av länens risk- och 

sårbarhetsanalyser, med hänsyn till dess förhållande till förmågorna absorbera, anpassa och 

transformera? 

1.4 Uppsatsens struktur 

Första kapitlet beskriver bakgrunden till detta arbete tillsammans med syftet och 

frågeställningen. Detta är för att relatera undersökningen till ett större sammanhang inom 

riskhantering och hur detta kan bidra till en ökad förståelse av riskhantering och resiliens. Det 

andra kapitlet beskriver tidigare forskning och teorin som detta arbete relaterar till. Tidigare 

forskning kring ämnet är en viktig del som förklarar vilken diskussion och utveckling som finns 

inom området för resiliens. Teorin används i detta arbete i analysen och i diskussionen. 

Tredje kapitlet beskriver metoder och material som har används för detta arbete. Det finns olika 

metoder att använda vid insamling och analys av empiriskt material, under denna punkt 

förklaras och motiveras valen för detta arbete. Under fjärde kapitlet presenteras resultaten av 

detta arbete med analys av det empiriska materialet. Femte och sjätte kapitlet innehåller 

diskussion och slutsats, referenser finns i slutet av arbetet. 

1.5 Begrepp 

Detta arbete berör olika begrepp inom risk- och krishantering vilket kan vara bra att ha 

kännedom om för en bättre förståelse av detta arbete. 

1.5.1 Risk 

Risk är ett begrepp som beskriver sannolikheten att någonting kommer hända som kan leda till 

negativa eller positiva konsekvenser enligt Drennan et al. (2015 s. 2-3). Risker finns överallt i 

vardagslivet, på arbetet och som en del av det vardagliga språket. Det benämns ofta som något 

negativt som människor utsätts för som en olycka där de inte kunde påverka händelsen. Det 

finns även medvetna risker som människor tar varje dag utan att fundera över dem, som att röka 

cigaretter eller att köra bil. Risker kan ofta beräknas med matematiska formler där sannolikhet 

och konsekvens beräknas för hur stor en risk anses vara. Det finns risker som inte går att beräkna 

utan att inkludera osäkerheter i resultatet, t.ex. en plötslig naturolycka i form av ett skred. 
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1.5.2 Kris 

Kris är ett begrepp som kan innebära olika saker beroende på vem som tillfrågas och under 

vilken situation. Drennan et al. (2015 s. 2) beskriver att en kris är en situation som hotar 

samhället eller individen långt utöver deras vardagliga rutin. Hur krisen påverkar deras funktion 

varierar då det beror på hur krisen uppfattas av samhället eller individen.  Vidare beskrivs kris 

som en händelse som kan vara plötslig eller väntad, bero på mänskliga, tekniska eller naturliga 

faktorer, kräver snabb respons och innehåller många osäkerheter enligt Drennan et al (2015 s. 

14-19). 

1.5.3 Sårbarhet 

Ett samhälle, resurs eller system kan vara sårbart på grund av dess karaktär eller omständigheter 

enligt United Nations International Strategy for Disaster Reduction (2009). Faktorer som kan 

gör någonting sårbart kan vara ekonomiska, sociala eller miljörelaterade. Exempelvis kan dålig 

infrastruktur eller förberedelse vara faktorer som gör en byggnad eller samhälle sårbart i t.ex. 

en naturolycka. Medvetenheten hos invånarna och myndigheternas information om risker är 

också viktiga faktorer som kan minska sårbarhet. Olika delar av samhället kan vara sårbara 

under olika tidsperioder och mot olika sorters av faror. 

1.5.4 Katastrof 

En katastrof definieras av United Nations International Strategy for Disaster Reduction (2009) 

som en händelse som är så pass omfattande att det blir ett avbrott i samhällets funktioner. 

Samhällets olika områden och nivåer påverkas och kan leda till förluster av människoliv, 

infrastruktur, miljö eller ekonomiska resurser. Katastrofen definieras även av att samhället som 

drabbas inte har egna resurser som räcker till att hantera katastrofen. Faktorer som leder till en 

katastrof kan vara flera och varierande, t.ex. att samhället inte har tillräckliga resurser för att 

förebygga risker och sårbarheter eller för att kunna hantera en katastrof.  

1.5.5 Resiliens 

Resiliens beskrivs i många olika typer av litteratur och har enligt Béné et al. (2012) utvecklats 

från att ha varit ett rent tekniskt och naturvetenskapligt begrepp nu accepterats och anpassats 

inom flera olika områden. Begreppet resiliens diskuteras i form av förmågor istället för data 

som kan mätas så som det diskuterades för i tiden. Förmågan som ett samhälle, system eller 

individ kan ha för att hantera, stå emot, anpassa och återhämta sig ifrån vid en chock. 

Begreppets utveckling har även gått ifrån att ha ett statiskt perspektiv till ett dynamiskt 

perspektiv som beaktar den föränderliga omgivningen.  
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2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

Här presenteras tidigare forskning som finns i relation till detta arbete samt den teori som 

kommer att användas för analys av det empiriska materialet och för diskussion. 

2.1 Tidigare forskning om resiliens 

En undersökning av begreppet resiliens och dess framväxt av Alexander (2013) visar hur det 

idag kan anpassas och användas inom olika områden. Begreppet har en lång historia vilket har 

resulterat i att det även har en omfattande innebörd. Begreppets användbarhet innebär en risk 

eftersom begreppet kan överarbetas och förlora dess centrala innebörd bland alla tolkningar. 

Resiliens som begrepp har en positiv framtid eftersom det som koncept kan fungera som 

inspiration för forskare, att motståndskraft och anpassning kan fungera tillsammans inom 

samma område enligt Alexander. 

Resiliens kan beskrivas på olika sätt beroende på vilken vetenskap som beskrivningen kommer 

ifrån enligt Béné et al. (2012). Deras arbete visar att begreppet resiliens tidigare har används av 

ingenjörer och inom tekniska discipliner men som numera används av väldigt många olika 

discipliner. I litteraturen som undersöks framträder det att resiliens beskrivs med olika förmågor 

som ska undersökas och förstås istället för mätas. Dynamiken i ett samhälle eller i en 

organisation är något som inkluderas i högre grad numera än tidigare inom litteraturen. 

Resiliens beskrivs som något som finns på olika nivåer inom samhället, hos individen eller 

organisationen.  

Det finns både positiva och negativa aspekter av resiliens enligt Béné et al. (2012). Ofta 

beskrivs resiliens som något positivt och väldigt sällan som något negativt. En kritik som nämns 

är att resiliens inte inkluderar de dynamiska sociala förhållanden eller maktstrukturerna som 

finns i samhället. Som svar på denna kritik ökar nu antalet beskrivningar av resiliens som 

inkluderar sociala dimensioner. Det sker främst inom området som berör det praktiska arbetet 

med resiliens som handlar om sociala processer i samhället. Detta möts av kritik, vilket menar 

att det inte går att direkt applicera ekologiskt resiliens på de sociala förhållanden som finns i 

samhället. 

Ett begrepp som har en nära relation till resiliens är sårbarhet, det beskrivs av Béné et al. (2012) 

som ett begrepp som i likhet med resiliens har många olika beskrivningar och 

tillämpningsområden. En skillnad mellan sårbarhet och resiliens är att sårbarhet har mer med 

samhället att göra medan resiliens har med ekologi att göra. Sårbarhet hanterar människor, 

politik och makt i större utsträckning än vad resiliens gör. De båda begreppen kan vara positiva 

och negativa, ofta kopplas sårbarhet ihop med något negativt och resiliens med något positivt. 

Den indelningen kan även bidra till att resiliens i större utsträckning väljs framför sårbarhet i 

beskrivningar. Eftersom begreppen har olika egenskaper och bidrar till olika saker är det viktigt 

att sårbarhet inte bara beaktas utan får en central roll i arbetet med resiliens enligt Béné et al. 

Begreppet sårbarhet har en förmåga att förklara och förstå mänskliga system och dynamiken i 

ett samhälle vid arbetet med resiliens. Det som sårbarhet inte har kan resiliens istället bidra 

med, som förståelsen för hur system fungerar och hur handlingar kan ge oväntade effekter. 
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Begreppet sårbarhet och resiliens diskuteras i en artikel av Manyena et al. (2011), om hur 

begreppen har en nära relation till varandra. Sårbarhet anses vara något negativ medan resiliens 

anses vara något positivt. I begreppet resiliens nämns sårbarhet som den situation vilket gjorde 

att katastrofen var en möjlighet. Resiliens benämns i termer av att studsa tillbaka, vilket innebär 

att samhället kommer att studsa tillbaka till sårbarhet vilket var dess normala tillstånd innan 

katastrofen. Istället argumenteras det för att resiliens ska förknippas med att studsa framåt, att 

samhället som har varit med om en katastrof ska återhämta sig och transformera samhället på 

ett sätt som innebär att de inte förblir sårbara.  

Att studsa tillbaka har även med ett arbetssätt att göra beskriver Manyena et al. (2011). I olika 

situationer där det finns en risk att en negativ händelse kommer att upprepa sig bör ett resilient 

arbetssätt implementeras. Att istället för att förbereda sig på nästa katastrof på samma sätt som 

tidigare måste arbetssättet inkludera en djupare återkoppling där lärdomar dras från händelsen 

och hanteringen av den. Genom att analysera vad som ledde fram till att katastrofen var möjlig 

samt hur den hanterades kan händelsen förebyggas och förmågan att hantera den utvecklas. På 

sådant sätt används ett mer resilient arbetssätt och bidrar till ett mer resilient samhälle. 

En studie som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2016) har gjort undersöker hur 

begreppet resiliens används och hur det arbetas med i praktiken i svensk och internationell 

kontext. Begreppet beskrivs som förmågorna som individen eller samhället har för att motstå 

stora eller små påfrestningar. Resiliens definieras av de förmågorna som finns för att återgå till 

det normala tillståndet eller för att kunna anpassa sig till de ständigt förändrande riskerna och 

hoten i samhället.  

Resiliens arbetas mycket med i Australien och Brasilien jämfört med Sverige, som på senare 

tid har börjat använda begreppet beskriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(2016). Mycket av det arbetet som genomförs i Sverige kan i beskrivningarna verka snarlikt 

resiliens men inte beskrivas direkt som det. I Sverige bedrivs t.ex. en kampanj om att 

medborgarna ska klara sig i 72 timmar vid en plötslig samhällsstörning. Detta kan ses som en 

förskjutning av ansvaret vid en kris från myndigheterna till medborgarna eller som en 

förstärkning hos medborgarna att delta och påverka utvecklingen av krishantering och då även 

ta ansvar för sin egen säkerhet. Detta är också en diskussion i Australien och Brasilien, 

diskussionen kan ses som både positiv och negativ beroendes på hur individen ser på det 

individuella medborgaransvaret och statliga ansvarstagandet. Studien visar att resiliens är nära 

förankrat som en vetenskaplig term medan samhällelig resiliens är ett mer politiskt förankrat 

begrepp. Resiliens som begrepp används ofta i svensk kontext oavsett vilket hot som är aktuellt, 

t.ex. ett antagonistiskt hot eller en naturkatastrof. 

2.2 Teoretiskt ramverk 

Teorin för detta arbete är vald eftersom den beskriver förmågor för att stärka resiliens på ett 

tydligt och förståeligt sätt tillsammans med en diskussion kring ämnet. Eftersom teorin ska 

användas för att analysera det empiriska materialet är det även viktigt att teorin kan appliceras 

på det valda empiriska materialet. Analysen av risk- och sårbarhetsanalyserna sker med 

utgångspunkt i teorins tre förmågor absorbera, anpassa och transformera som Béné et al (2012) 

beskriver.  
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Resiliens definieras som förmågan att hantera förändringar eller chocker som har negativa 

effekter. Resiliens beskrivs med en bredd av olika förmågor som bland annat återhämtning, 

absorbera, buffra, studsa tillbaka, anpassa och transformera enligt Béné et al. (2012). Deras 

arbete resulterade i ett ramverk som de kallar 3-D, där är tre egenskaper är viktiga vilket är 

förmågan att absorbera, anpassa och transformera. Förmågan hos t.ex. ett samhälle att absorbera 

de effekter som följer av en chock och bibehålla sin funktion, förmågan att anpassa sig efter de 

förändringar som chocken resulterar i eller till och med dra nytta av dem och förmågan att 

transformera samhället när dess nuvarande system eller struktur inte fungerar längre. Dessa tre 

egenskaper kan tillsammans ses som tre element som kan användas i ett ramverk för att förstå 

hur resiliens kan stärkas. Ramverket 3-D visas i figur 1. 

 
Figur 1. Ramverket 3-D från Béné et al. (2012) översatt till  svenska. 

Ramverket visar hur de tre egenskaperna tillsammans utgör ett gemensamt resultat av resiliens 

och att olika svar på resiliens kan länkas till vilken intensitet som chocken har. När t.ex. 

samhället har absorberat det som de tål (uthållighet) kommer de behöva använda sin förmåga 

att anpassa olika saker i samhället. Exempelvis när ett samhälle försöker absorbera och hantera 

en chock som är för omfattande för att samhällets vanliga funktioner ska kunna fungera. 

Exempelvis vid en brand som kräver stora resurser i form av personal som inte räcker till där 

extern personal är tvungen att inkallas för att kunna hantera branden. Anpassningen kan enligt 

ramverket ske stegvis (stegvis anpassning) och påverka olika områden med olika konsekvenser, 

dessa är inte alltid beräknade och kan medföra positiva och negativa effekter.  

Vid en stor chock kommer dessa anpassningar eventuellt inte att räcka till utan kräver en 

transformation av samhället för att klara av chocken. Förändringarna blir då transformativa 

(transformativ förändring) istället för stegvisa vilket kan resultera i att samhället får en annan 

funktion eller struktur. Transformeringen kan ske frivilligt men även ofrivilligt och kan på vis 

även vara bra eller dålig för olika individer eller områden. Det är transformeringen som utmanar 

samhället främst utav dessa egenskaper eftersom det kan handla om kultur, teknik, eller 

institutioner som ska förändras, vilket ofta inkluderar etik, identitet och tro. Detta kan innebära 

att det finns barriärer som måste hanteras i de djupt rotade tankemönster som uttrycks i sociala 

och ekonomiska policys, resursanvändning och landanvändning. 

Den övre delen av ramverket i figur 1 visar att en större intensitet av chocken kan komma att 

kräva ett omfattande arbete från att absorbera till anpassa och transformera samhället. Pilen 

visar även att desto mer förändring som krävs desto mer kommer det att kosta för olika delar 

av samhället. Ramverket visar att ett samhälle som är milt drabbat av chocker kan klara sig med 
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förmågan att absorbera medan ett samhälle som är väldigt drabbad kan behöva förmågan att 

transformera hela samhället för att kunna hantera chocken. 

Undersökning av litteratur som Béné et al. (2012) har gjort visar att det finns en tendens att 

ställa dessa egenskaper mot varandra istället för att se dem som en helhet som kompletterar 

varandra. Det blir då ett varken-eller-perspektiv på egenskaperna som väljer bort ett för det 

andra. Genom att göra det kan det hämma viktiga synenergier som finns eller kan komma att 

utvecklas mellan förmågorna. Det kan finnas spänningar mellan de olika egenskaperna 

beroende på situationen men dess gemensamma process är det som leder till en stärkt resiliens.  

Till dessa egenskaper finns olika tillstånd av stabilitet, flexibilitet och förändring associerat. 

Dessa har också diskuterats i god eller dålig bemärkelse. Stabilitet utpekas som något negativt 

där ingen utveckling kan ske i samhället, motargumentet till detta är att utan stabilitet går det 

inte att anpassa eller transformera samhället, det är nödvändigt för utvecklingens skull. 

Stabilitet är något som krävs för att ett samhälle ska fungera, speciellt vid en chock. Stabilitet 

är inte mer viktigt än flexibilitet eller förändring utan de kompletterar varandra i olika 

situationer.  
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3. Metoder och Material 

Detta kapitel presenterar de metoder som är valda för insamling av empiriskt material och 

analysen av materialet. Detta är ett kvalitativt arbete då det stämmer in på beskrivningen av en 

kvalitativ studie vilket är en undersökning av ett specifikt problem för att öka förståelsen 

omkring det problemet enligt Björklund (2012 s. 65). 

3.1 Metod för insamling av data 

Insamlingen av risk- och sårbarhetsanalyser i dokumentform har gjorts via de svenska 

länsstyrelsernas hemsidor. Länens olika risk- och sårbarhetsanalyser är gjorda under samma år 

eftersom de ska jämföras med varandra. Det senaste risk- och sårbarhetsanalyserna är 

producerade år 2016, därför kommer det vara det året som dokumenten ska gälla. Enligt Wagner 

et al. (2012 s. 140-141) finns det olika tolkningar av vad som definierar ett dokument. De 

dokument som detta arbete berör är producerade av en statlig organisation och kan ses som ett 

samlingsdokument över risker och sårbarheter som finns i olika län. 

Vid insamling av dokument ska kriterier reflekteras över för att säkerställa dokumentets kvalitet 

och validitet. Fyra kriterier ska beaktas enligt Wagner et al. (2012 s. 147) vid bedömning av 

insamlade dokument för dokumentanalys:  

 Tillförlitlighet, om innehållet i dokumenten är genuina och korrekta 

 Trovärdighet, om arbetet är utfört och beskrivit på ett korrekt sätt. 

 Representation av dokumenten för området som arbetet berör. 

 Mening, innebörden av dokumentet är tydlig och begriplig  

Vid insamling av risk- och sårbarhetsanalyser fanns det problem som kunde uppstå. Vissa 

organisationer väljer aktivt att inte publicera deras dokument som beskriver sårbarheter och 

risker hos organisationen. Det kan bero på att dokumenten i sig kan vara en sårbarhet för 

eventuella angrepp. Detta kan vara en av flera anledningar till att länsstyrelser inte publicerar 

deras risk- och sårbarhetsanalyser på deras hemsidor. För att inte arbetet skulle begränsas av 

risk- och sårbarhetsanalyser som inte var publicerade på länsstyrelsernas hemsidor är länen som 

inte har publicerat sina risk- och sårbarhetsanalyser inte inkluderade i urvalet. 

3.2 Metod för analys 

Analys av risk- och sårbarhetsanalyserna har gjorts med hjälp av en tematisk analys. Det 

beskrivs i Wagner et al. (2012 s. 231) som en bra metod att använda vid kvalitativa metoder för 

att identifiera teman eller mönster i materialet. Metoden kan anpassas efter forskningsfrågan i 

stor utsträckning genom att analysen kan ske via teman eller kodning av innehållet. Detta arbete 

är en deduktiv tematisk analys som Björklund (2012 s. 64) beskriver, som utgår från teman som 

teorin om resiliens av Béné et al. (2012) har som texten analyseras utifrån. 

De tre förmågorna absorbera, anpassa och transformera som beskrivs enligt Béné et al. (2012) 

kan stärka resiliens hos individer, samhällen eller organisationer. Dessa tre förmågor utgör de 

teman som det empiriska materialet analyserats utifrån. Genom att analysera risk- och 

sårbarhetsanalyserna utifrån dessa tre teman kan det visa i vilken omfattning länen beskriver de 

förmågor som stärker resiliens vid en chock. Utöver teman i form av förmågorna analyseras 
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även begreppet sårbarhet eftersom det har en nära relation till resiliens och är en viktig del av 

arbetet med resiliens. Begreppet sårbarhet analyseras med utgång från Béné et al. beskrivning 

med fokus på människan, vilket i detta arbete kommer att fokusera på människan i form av 

medborgaren. 

Vid urvalet av risk- och sårbarhetsanalyser säkerställdes att dokumenten var gjorda med 

avseende på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling (MSBFS 

2016:7). Detta var utav vikt för analysen eftersom innehållet i risk- och sårbarhetsanalyserna 

därmed ska beskriva vilka risker det finns i länet och hur länsstyrelsen arbetar med att förebygga 

dem. Analysen av risk- och sårbarhetsanalyserna sker med utgångspunkt i teorins tre förmågor 

att absorbera, anpassa och transformera som Béné et al. (2012) beskriver. Dessa förmågor 

benämns inte likadant som de gör i teorin men det finns beskrivningar i risk- och 

sårbarhetsanalyserna som liknar eller relaterar till förmågorna. Enligt Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps författningssamling (MSBFS 2016:7) ska t.ex. risk- och 

sårbarhetsanalyser på länsnivå innehålla beskrivningar av hur länet i dagsläget kan hantera 

extrema händelser och vilka åtgärder som genomförs eller planeras att genomföras. Dessa 

hanteringsförmågor och åtgärder kan kopplas till förmågorna absorbera och anpassa. På detta 

sätt kan förmågorna absorbera, anpassa och transformera undersökas, genom att analysera och 

tolka länens beskrivning av hur de kan hantera en chock eller hur de planerar att åtgärda 

sårbarheter som finns. 

Den tredje förmågan transformation är den förmågan som kan vara svårare att identifiera och 

undersöka i en risk- och sårbarhetsanalys. Det är på grund av att förmågan är den som är aktuell 

när de andra förmågorna inte fungerar för situationen, när det inte längre går att anpassa t.ex. 

samhället för att chocken är för intensiv och omfattande enligt Béné et al. (2012). Eftersom det 

kan vara sista steget i hantering av en chock eller den mest kostsamma kan förmågan komma i 

skym undan vid planering av samhällets resiliens. Analysen av risk- och sårbarhetsanalyserna 

undersöker om de tre förmågorna som enligt teorin är resiliens samt sårbarhet beskrivs eller 

inte beskrivs. 

Olika metoder kan innehålla olika fallgropar, metoden tematisk analys innehåller enligt Wagner 

et al. (2012 s. 236-237) fallgropar som: 

 Att en tematisk analys inte är den bästa valda metoden utifrån forskningsfrågorna. 

 Att texten inte analyseras ordentligt utan bara återberättas. 

 Att materialet som analyseras brister i kvalité eller mängd vilket påverkar trovärdigheten och 

resultatet av studien. 

 Att de teman som identifieras inte definieras tillräckligt eller överlappar varandra. 

Dessa fallgropar kan förebyggas genom att förstå tematiskt analys som metod, vara noggrann 

med val av materialet för undersökningen och vara noggrann under analysen. Analysen utgår 

från Béné et al. (2012) teori om resiliens och beskrivning av sårbarhet. Genom att analysera 

risk- och sårbarhetsanalyserna utifrån dessa teman, ett tema i taget, kan det framgå på vilket 

sätt som förmågorna eller sårbarhet beskrivs. Analysen ska objektivt utgå från teorin, 

svårigheten med det objektiva synsättet kan vara att teorin har tolkats utifrån forskaren och kan 

tolkas annorlunda utav någon annan. Det sker en tolkning utav den aktuella teorin och en 

tolkning av beskrivningarna i risk- och sårbarhetsanalyserna. För att analysen ska bli så objektiv 
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som möjligt bör forskaren återkoppla till teorin under analysen för att säkerställa att det är teorin 

som efterföljs. Texten som analyseras kan läsas flera gånger för att säkerställa att teman i texten 

som relatera till teorin inte förbigås. 

3.3 Empiriskt material 

Detta arbete undersöker resiliens i några av Sveriges län genom att studera länens risk- och 

sårbarhetsanalyser. Länen har för uppgift att sammanställa länets risker och sårbarheter i en 

risk- och sårbarhetsanalys som ska skickas till Regeringskansliet och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsanasvariga 

myndigheters åtgärder vid höjd beredskap (SFS 2015:1052) vartannat år. Eftersom det ska 

arbetas med vartannat år är det ett material som ska visa på länens förmågor i dagsläget. De 

uppdaterade uppgifterna om länets risker och sårbarheter är utav vikt för detta arbete eftersom 

analysen av det empiriska materialet inte berör äldre uppgifter som kan ha ändrats i för stor 

utsträckning. 

3.3.1 Urval 

Det empiriska materialet för detta arbete består av risk- och sårbarhetsanalyser i dokumentform 

från olika län. Detta är ett tidsbegränsat arbete och inkluderar därför enbart fyra län i arbetet för 

att det ska slutföras inom tidsramen. Risk- och sårbarhetsanalyser varierar i omfattning mellan 

olika län eftersom det finns olika tillvägagångssätt i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser, 

detta kan påverka tidsåtgången för en analys av ett län i jämförelse med ett annat län. 

Urvalet av antalet och vilka län som ska inkluderas i arbetet har beslutats med tanke på arbetets 

omfattning och tidsbegränsning. För att detta arbete är tidsbegränsat inkluderas inte de län som 

inte har publicerat sina risk- och sårbarhetsanalyser på deras hemsida. Detta är för att det kan 

kräva mycket tid för att vänta på ett svar angående tillgången till ett läns risk- och 

sårbarhetsanalys. För att säkerställa att arbetet slutförs inom den utsatta tiden har därför bara 

risk- och sårbarhetsanalyser som är publicerade på länsstyrelsernas hemsidor inkluderats i 

urvalet. 

Ytterligare urval har gjorts utifrån om länets risk- och sårbarhetsanalys är utformade utifrån 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling (MSBFS 2016:7) vilket 

anger innehåll och disposition på risk- och sårbarhetsanalyserna. Detta urval är gjort för att 

säkerställa att risk- och sårbarhetsanalysen är tillräckligt omfattande i beskrivningen för detta 

arbete och analysen som ska genomföras. Dessa två urvalskriterier gjorde att nio stycken län 

kvalificerade inför det sista urvalet av de fyra stycken slutgiltiga länen.  

Valet av de fyra län som inkluderas i undersökningen baseras på län som är störst och minst 

sett till yta och invånarantal. Detta urval gjordes för att ha en viss skillnad mellan länen för att 

deras risk- och sårbarhetsanalyser kan beröra olika områden eftersom de skiljer sig åt i form av 

geografiskt ansvarsområde och antal invånare som deras län omfattar. De län som inkluderas i 

undersökningen är Norrbotten, Västmanland, Västra Götaland och Jämtland. Länen placerar sig 

olika till varandra geografiskt sett i Sverige, detta var inte avsiktligt men kan visa skillnader i 

vilka sorters risker som de har identifierat och arbetar med. De län som uppfyllde kriterierna är 

sammanställda i tabell 1, de utvalda fyra länen är markerade med fet stil. Informationen till 

länen är hämtade från Regionfakta (2018), förutom för Dalarna där informationen hämtades 
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från Dalarnas länsstyrelses hemsida (2016) och för Kalmars län där SCB (2018) användes samt 

Kalmars risk- och sårbarhetsanalys (2016). 

Tabell 1. Länen som uppfyllde kriterierna för att inkluderas i urvalet. 

 

 

 

  

Län Yta km2 Invånarantal 

Dalarna 28 000 277 000 

Jämtland 48 935 128 673 

Kalmar 11 694 243 536 

Norrbotten 97 239 250 570 

Södermanland 6075 288 097 

Värmland 17 517 279 334 

Västmanland 5118 267 629 

Västra Götaland 23 800 1 671 783 

Örebro 8504 294 941 
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4. Resultat 

Här presenteras resultatet av den tematiska analys som är gjord på risk- och 

sårbarhetsanalyserna från de fyra utvalda länen Norrbotten, Västmanland, Västra Götaland och 

Jämtland. Resultatet presenteras utifrån länen med teman vilket är förmågorna absorbera, 

anpassa och transformera samt sårbarhet som Béné et al. (2012) beskriver i teorin om resiliens. 

En risk- och sårbarhetsanalys ska bland annat identifiera och bedöma sårbarheter inom 

länsstyrelsen och deras geografiska ansvarsområde. Ingen av de följande fyra länen beskriver 

vilken definition av sårbarhet som de använder. Alla länen beskriver att deras rapportstruktur 

utgår från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling (MSBFS 

2016:7). Den föreskriften har en definition av sårbarhet vilket kan antas vara den definition som 

används i arbetet av risk- och sårbarhetsanalysen som länsstyrelserna genomför. Definitionen 

av sårbarhet syftar på ” De egenskaper eller förhållanden som gör samhället, ett system eller 

egendom mottagligt för skadliga effekter av en händelse” (MSBFS 2016:7). Detta skiljer sig 

från hur Béné et al (2012) beskriver sårbarhet, ett begrepp som innefattar människorna och 

dynamiken som finns i ett samhälle. Människorna i ett län, medborgarna, påverkar hur ett 

samhälle kan hantera olika störningar och därmed kan det vara en viktig aspekt att beakta i risk- 

och sårbarhetsanalyser. Utifrån Béné et al. (2012) beskrivning av sårbarhet kommer risk- och 

sårbarhetsanalyserna att analyseras för att undersöka hur medborgarna beskrivs. 

Risk- och sårbarhetsanalyserna använder en annan terminologi än teorin som Béné et al. (2012) 

har men betydelsen är detsamma. I risk- och sårbarhetsanalyserna används ord som 

samhällsstörning, avbrott och händelse som i teorin beskrivs som chock. Analysen utgår från 

teman som är förmågorna absorbera, anpassa och transformera, i risk- och sårbarhetsanalyserna 

kan terminologin för dessa teman beskrivas i form av hantering, åtgärder, utveckling eller 

förändring. I texten presenteras länen utan inbördes ordning utan hänsyn till yta eller 

invånarantal. 

4.1 Västmanlands läns risk- och sårbarhetsanalys 

4.1.1 Absorbera 

Västmanlands läns risk- och sårbarhetsanalys (2016) inleder med att förklara att arbetet med 

risk- och sårbarhetsanalys är en viktig grund för krisberedskapsarbetet och arbetet ger kunskap 

om vilka förmågor som finns att hantera olika händelser i länet. Vidare beskrivs det i risk- och 

sårbarhetsanalysen att den samlade riskbilden kan bidra till att utveckla samhället så att det blir 

stabilare och säkrare och då kan hantera och tål en samhällsstörning. Detta relaterar till det Béné 

et al. (2012) beskriver i ramverket där stabilitet kopplas samman med förmågan att absorbera, 

att med ett stabilt samhälle ökar förmågan att kunna absorbera en samhällsstörning. 

I arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen ska samhällsviktig verksamhet identifieras samt 

vilka kritiska beroenden som verksamheten har. Verksamheten som identifieras är nödvändig 

för samhällets funktion. Verksamheter och deras funktioner som finns inom olika områden i 

samhället gör att länet kan absorbera och hantera en samhällsstörning. Kritiska beroenden som 

finns i samhället vilket bland annat kan vara energiförsörjning, livsmedel, information och 

kommunikation eller finansiella tjänster. Risk- och sårbarhetsanalysen beskriver även kritiska 
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beroenden som krävs för att länsstyrelsen ska kunna bedriva sin samhällsviktiga verksamhet. 

Deras kritiska beroenden är t.ex. tillgång till personal, teknisk infrastruktur, el, värme, vatten 

och avlopp. Genom att identifiera dessa samhällsviktiga verksamheter och dess kritiska 

beroenden kan förmågan att absorbera en samhällsstörning tydliggöras och vilka åtgärder som 

krävs för att stärka förmågan. 

Inom länet och länsstyrelsen har olika hot och risker identifierats och analyserats. Dessa hot 

och risker kan också ses som faktorer som kan vara avgörande för hur väl en samhällsstörning 

kan absorberas och hanteras av länet och länsstyrelsen. Risker som elbortfall, brister inom 

informationssäkerhet och personalbrist har identifierats. Inom varje område finns det en viss 

förmåga att absorbera och hantera en samhällsstörning. Förmågan minskar eller brister 

beroende på hur stor samhällsstörningen är och hur länge den pågår. Exempelvis finns 

reservkraft till lokaler så länge som det finns en bränsletillförsel och fungerande webbsidor 

fungerar så länge de inte blir överbelastade. Omfattningen och intensiteten av en 

samhällsstörning eller chock beskrivs även i ramverket av Béné et al. (2012), desto längre eller 

större en samhällsstörning pågår, desto mer krävs av samhället i form av resurser och förmågor. 

Västmanlands läns risk- och sårbarhetsanalys bygger på stor del av de risker som de kommunala 

risk- och sårbarhetsanalyserna har beskrivit som länsstyrelsen har lyft upp som regionala risker. 

Risker som länet har är bland annat störningar i IT och telekommunikation, naturolyckor, 

klimatförändringar, elbortfall och social oro. Dessa riskområden har beskrivits och bedömts 

utifrån den förmåga som finns för att hantera avbrottet eller störningen. Länsstyrelsens 

bedömning är att det finns en viss förmåga att hantera risker men att det även finns brister. Detta 

blir tydligt i beskrivningen av riskerna där det ofta saknas reserver eller planering för att ersätta 

eller hantera en störning. Bland annat beskrivs det inte hur klimatförändringarnas effekter som 

översvämning eller värmeböljor ska hanteras eller om det finns någon planering att arbeta med 

dem. Inom några områden finns det en tydligare förmåga att absorbera och hantera en 

samhällsstörning. Vid ett avbrott inom telekommunikation kan telefonin överkopplas genom 

andra kommuner. Länsstyrelsen pekar även ut att risker inom transport och störningar i 

drivmedelsförsörjningen är allvarliga och bör uppmärksammas på nationell nivå för att arbeta 

med lösningar på problemen. 

Totalt beskrivs sexton olika riskområden för länet, en översikt av dem har sammanställts i en 

tabell i risk- och sårbarhetsanalysen som visar länets identifierade risker och deras bedömda 

förmåga att hantera risken. Tabellen visar totalt sexton risker varav sex stycken saknar en 

bedömning av förmågan. Åtta av sexton risker har sedan föregående bedömning inte utvecklats, 

varav sex av dem har brister i sin förmåga. Tabellen visar på ett översiktligt sätt vilket riktning 

utvecklingen och hanteringen av de identifierade riskerna går. Utvecklingen av förmågan att 

absorbera och hantera en samhällsstörning verkar inte, utifrån tabellen, utvecklats sedan förra 

bedömningen och innehåller många brister. Tabellen visar att det finns brister inom förmågan 

att absorbera och hantera en samhällsstörning och att detta behöver förbättras inom länet.  

Analysen av Västmanlands län visar sammantaget att det finns en viss förmåga inom alla 

riskområden som beskrivs men att det behövs utveckling och planering för att förbättra 

förmågan att absorbera och hantera en samhällsstörning. Utifrån teorin av Béné et al. (2012) 

kan beskrivningen i risk- och sårbarhetsanalysen anses beröra förmågorna absorbera och 
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anpassa. De beskriver att det finns en förmåga att absorbera en chock eller samhällsstörning om 

den inte är för intensiv eller omfattande. Det pågår arbete för att göra länet stabilare vilket enligt 

dem skulle förbättra förmågan att absorbera en samhällsstörning. 

4.1.2 Anpassa 

Västmanlands län (2016) har anpassat sig efter risker som finns i länet, bland annat genom att 

gräva ner elkablar för att minska risken för elavbrott. Risk- och sårbarhetsanalysen visar även 

att de måste vara anpassningsbara för att klara av t.ex. klimatförändringar där effekterna kan 

variera år till år. Samhället måste kunna anpassa sig efter de åtgärder som krävs beroende på 

situationen. 

Vissa av kommunerna saknar antagna krishanteringsplaner men arbetar med att färdigställa 

dem. Länsstyrelsen ser ändå att kommunerna kan hantera en större samhällsstörning, vilket 

flyktingsituationen år 2015 innebar. Denna förmåga har sedan skogsbranden år 2014 utvecklats 

och visade sig genom hanteringen av flyktingsituationen. Kommunerna visar att de har kunnat 

anpassa sig efter en händelse för att bättre kunna hantera nästa händelse. Länsstyrelsen 

beskriver i risk- och sårbarhetsanalysen hur de inom organisationen var tvungen att anpassa sig 

under flyktingsituationen. Detta resulterade i att länsstyrelsen använde större delen av sina 

resurser till flyktingsituationen istället för att arbeta med att genomföra utbildningar och 

övningar. Det visar på hur länsstyrelsen var tvungen att anpassa sig efter situationen som 

uppstod, de hade inte nog med resurser i länet för att absorbera och hantera situationen utan 

fick anpassa sig ytterligare. I ramverket av Béné et al. (2012) relaterar detta till hur deras 

förmåga att absorbera inte räckte till utan de var tvungen att ha en förmåga att anpassa sig för 

att klara av flyktingsituationen. 

Kommunerna inom länet arbetar hela tiden med åtgärder för att minska risker, för att öka 

förmågan att hantera en samhällsstörning och för att stärka krishanteringsförmågan. 

Sammantaget visar Västmanlands läns risk- och sårbarhetsanalys på vissa redan tagna åtgärder 

för att anpassa samhället eller länsstyrelsen under eller inför en samhällsstörning. Det är även 

tydligt att anpassningar kan genomföras efter en händelse, som skogsbranden år 2014, för att 

bättre kunna hantera en annan händelse, som flyktingsituationen år 2015. 

4.1.3 Transformera 

På grund av skogsbranden år 2014 omstrukturerade länsstyrelsen i Västmanlands län sin 

krishanteringsorganisation. Skogsbranden var så pass omfattande att länet själva inte kunde 

hantera situationen med deras egna resurser. De fick hjälp av externa aktörer och andra 

länsstyrelser. Situationens intensitet ledde till att länets förmågor inte räckte till och fick 

omstrukturera, alltså transformera sin organisation för att bättre kunna hantera händelsen. 

Intensiteten eller omfattningen av skogsbranden blev en stor belastning och innebar stora 

kostnader för olika områden. Detta återfinns i ramverket av Béné et al. (2012) som den övre 

pilen av ramverket i figur 1, som visar att desto mer förändring som krävs, desto större blir 

kostanden för samhället. 

I Västmanlands läns risk- och sårbarhetsanalys finns det inte mycket som visar på länets 

förmåga att transformera sig. Det visas tydligast genom den transformation som länsstyrelsens 

krishanteringsorganisation genomgick efter skogsbranden år 2014. Denna förmåga kan vara det 
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sista steget enligt ramverket av Béné et al. (2012) som länet kan behöva ta vid en 

samhällsstörning, därför är det inte märkligt att förmågan att transformera inte beskrivs i större 

utsträckning i en risk- och sårbarhetsanalys. Det som risk- och sårbarhetsanalysen visar är att 

länets förmåga att transformera visar sig först efter att en omfattande händelse har inträffat, det 

är oftast först då som länets resurser visar sig räcka till eller inte. Detta kan bero på hur 

förberedda länet eller samhället är på en samhällsstörning, om de har arbetet med att förbereda 

de eventuella resurserna som krävs vid en samhällsstörning.  

4.1.4 Sårbarhet 

Ett läns risker, hot och sårbarhet kan påverkas av många faktorer, inte minst hur människorna i 

länet lever och verkar, något som inte beskrivs i stor uträckning i Västmanlands läns risk- och 

sårbarhetsanalys. Medborgarnas perspektiv som individer beaktas i väldigt liten utsträckning i 

risk- och sårbarhetsanalysen. Medborgarna benämns ofta som en del av samhället som påverkas 

men inte som enskilda individer med enskilda behov och sårbarheter.  

Länsstyrelsen beskrivs i risk- och sårbarhetsanalysen som en myndighet ska finnas nära 

människorna och ska fungera som en länk åt kommunen och människorna mellan dem och 

centrala myndigheter, regering och riksdag. Den nära relationen till människorna visar sig inte 

i Västmanlands läns risk- och sårbarhetsanalys i de risker och sårbarheter som har identifierats 

och bedömts. I beskrivningen om länet redogörs medborgarna i form av statistik av 

åldersfördelning, arbetslöshet och utbildningsnivå i jämförelse med den nationella statistiken.  

Vissa risker i risk- och sårbarhetsanalysen har exkluderas då länsstyrelsen anser att de har en 

mer nationell karaktär. En av riskerna är skolskjutning vilket beskrivs senare i risk- och 

sårbarhetsanalysen som en risk som kommunerna har arbetat med genom ”väpnat våld i 

skolmiljö”. Kommunerna och deras medborgare anser att detta är en risk som sker lokalt och 

som är viktig att arbeta med. Varför länsstyrelsen anser att den har nationell karaktär förklaras 

inte.  

Vid beskrivning av åtgärder som är genomförda eller planerade inom höjd beredskap och civilt 

försvar beaktas medborgarna som något som måste skyddas. Det beskrivs även att medborgarna 

bör ha en god kunskap och beredskap vid en krissituation. Ansvaret att utveckla länets 

psykologiska försvar ligger hos länsstyrelsen, vad detta psykologiska försvar innebär förklaras 

inte i risk- och sårbarhetsanalysen. Enligt länsstyrelsen finns det brister bland medborgarnas 

kunskap om civilt försvar, länsstyrelsen anser att de juridiska aspekterna vid höjd beredskap 

måste kommuniceras bättre. Planerade aktiviteter som sker i länet ska öka medborgarnas 

förmåga att bidra och hjälpa vid en samhällsstörning.  

Sammantaget beaktas medborgarnas roll i risker och sårbarheter för länet i väldigt liten 

utsträckning i risk- och sårbarhetsanalysen. Västmanlands län (2016) beskriver att social oro är 

en risk som inte bara handlar och relationen mellan människor utan hur de interagerar med olika 

delar av samhället. Fokus ligger på samhällsviktig verksamhet, dess kritiska beroende och 

generella regionala risker och hot. Eftersom sårbarhet har en nära relation till resiliens enligt 

Béné et al. (2012) kan det vara viktigt att beakta olika sårbarheter som finns i länet. Sårbarheter 

kopplat till medborgarna kan ge en större förståelse för hur olika dynamiska relationer påverkar 

risker i samhället. 
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4.2 Norrbottens läns risk- och sårbarhetsanalys 

4. 2. 1 Absorbera 

Norrbottens läns risk -och sårbarhetsanalys (2016) beskriver samhällsviktig verksamsamhet 

som har identifierats inom länet. Det är den verksamheten som är nödvändig för länets och 

länsstyrelsens funktion, det kan ses som den verksamhet som krävs för att kunna absorbera och 

hantera en chock eller samhällsstörning. Det beskrivs vilken verksamhet de har identifierat men 

inte vilken förmåga som finns att hantera ett avbrott inom verksamheten. 

Länsstyrelsen har i denna risk- och sårbarhetsanalysen använt sig av en workshop där det 

regionala rådet fick diskutera och värdera de 21 riskområdena som hade identifierats. Det 

regionala rådet skulle ge förslag på vilka områden som bör prioriteras för att öka kunskapen om 

området och förmågan att hantera en risk. De ansåg att riskområdena för störning i 

livsmedelsförsörjningen, drivmedelsförsörjningen, risk inom instabilitet i samhället och social 

oro hade låg kunskap och låg förmåga. Det har inom dessa områden inte skett någon händelse 

som har påverkat dem i större utsträckning. Detta anses vara anledningen varför det både finns 

låg nivå av kunskap om riskerna och låg förmåga att hantera riskerna. De anser att det finns god 

kunskap men låg förmåga att hantera riskerna inom områdena störning i elförsörjning, 

pandemier och CBRNE/farliga ämnen. Denna beskrivning av hur rådet ser på risker och 

förmågorna visar att det finns kunskap inom området för vilka risker som finns men låg förmåga 

att hantera riskerna. Förmågan att absorbera och hantera en störning i samhället finns enligt 

beskrivningarna till en viss del men inte inom alla de utpekade riskområdena. 

I risk- och sårbarhetsanalysen beskrivs åtgärder som har genomförs, pågår eller är planerade att 

genomföras i länet. Flyktingsituationen under år 2015 beskrivs i korthet som något som i mindre 

utsträckning påverkade den sociala oron i länet som de har arbetat med i form av utvärderingar 

och åtgärdsplaner. Områden med risker beskrivs översiktligt vilket generellt handlar om 

åtgärder som utbildning, kunskapsspridning och övningar.  Det beskrivs att åtgärder genomförs 

men vad det är för åtgärder beskrivs inte. Det finns även många områden som har rubriker men 

där det saknas text. Utifrån risk- och sårbarhetsanalysens resultat ska ytterligare åtgärder som 

behövs presenteras, det finns nästan ingen beskrivning om dessa olika områden och det är som 

tidigare rubriker utan text under dem. Avsaknaden av beskrivningen av hur länet ska hantera 

dessa olika risker, hot och sårbarheter gör att det inte är möjligt att se om det finns någon 

förmåga att absorbera och hantera en chock eller samhällsstörning. Avsaknaden av 

beskrivningar och information förklaras inte vilket kan vara ett medvetet eller omedvetet val av 

länsstyrelsen. 

4. 2. 2 Anpassa 

Det finns ingen tydlig beskrivning i risk- och sårbarhetsanalysen om länet har en förmåga att 

anpassa samhället, länet eller länsstyrelsen vid eller efter en chock. Det beskrivs inte om någon 

anpassning har gjorts genom arbetssätt, åtgärder, inför eller efter en händelse. 

4. 2. 3 Transformera 

Förmågan att transformera beskrivs inte i risk- och sårbarhetsanalysen, varken i form av 

omstruktureringar eller förändringar som länet eller länsstyrelsen ha gjort. Förmågan kan enligt 

Béné et al. (2012) ofta synas vid en omfattande händelse som kräver en stor omställning. Det 
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beskrivs inte några speciella händelser i Norrbottens läns risk- och sårbarhetsanalys vilket kan 

vara en förklaring varför denna förmåga inte heller berörs i arbetet. 

4. 2. 4 Sårbarhet 

Länsstyrelsen som organisation beskrivs som en viktig länk åt kommunen och människorna 

mellan dem och centrala myndigheter, regering och riksdag. Människorna, i form av 

medborgare beskrivs inte i någon större utsträckning i Norrbottens läns risk- och 

sårbarhetsanalys (2016). Medborgarna nämns som de som kommer att drabbas vid elavbrott 

eftersom de då inte kan tillkalla hjälp eller kan få utbetalningar. Medborgarna i glesbygden eller 

på landsbygden beskrivs som mer utsatta då de drabbas oftare och under längre tid vid elavbrott. 

Om det sker några åtgärder för att minska dessa sårbarheter beskrivs inte. 

Medborgarna beskrivs översiktligt som allmänheten som ska informeras om risker, hot och 

sårbarheter. Syftet med som risk- och sårbarhetsanalysen är bland annat att det ska informera 

allmänheten. Eftersom Norrbottens läns risk- och sårbarhetsanalys har många rubriker utan text 

under sig försvåras detta syfte. Eftersom det är inte är någon text under några rubriker ger det 

ett stort utrymme för tolkningsmöjligheter oavsett om rubrikerna utan text är ett medvetet eller 

omedvetet val av länsstyrelsen. Om det är medveten kan länsstyrelsen besitta informationen 

som behövs för deras eget arbete. Däremot kommer inte allmänheten som ska kunna ta del av 

information att ha tillgång till det vilket är ett av de nämnda syftena med en risk- och 

sårbarhetsanalys enligt vägledningen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(2011). Oavsett om det är medvetet eller omedveten kan denna informationsbrist vara en 

sårbarhet för medborgarna och länet. Medborgarna ska kunna använda risk- och 

sårbarhetsanalyser för att ta del av risk, hot och sårbarheter i länet. Om den informationen inte 

stämmer eller saknas kan medborgarna bli mer sårbara då de inte är medvetna om risker som 

de skulle kunnat ha läst om i risk- och sårbarhetsanalysen. Att informationen står med i en risk- 

och sårbarhetsanalys innebär inte att medborgarna alltid tar del av informationen, det är ett val 

som medborgarna gör själva om de är medvetna om att informationen finns att ta del av. 

4. 3 Jämtlands läns risk- och sårbarhetsanalys 

4. 3. 1 Absorbera, anpassa och transformera 

Under detta avsnitt kommer det inte att vara en underrubrik för varje förmåga som vid de andra 

länen. Anledning till det beror på att det inte gick att identifiera någon av förmågorna absorbera, 

anpassa eller transformera. 

Jämtlands läns risk- och sårbarhetsanalys (2016) visade sig under analysen innehålla vissa 

sekretessbelagda avsnitt. Det innebär att de delarna som är sekretessbelagda inte kommer att 

kunna ingå i analysen, dessa delar kan eventuellt innehålla beskrivningar av förmågorna 

absorbera, anpassa och transformera. 

I risk- och sårbarhetsanalysen beskrivs risker, hot och sårbarheter inom länet, länsstyrelsen och 

i relation till samhällsviktig verksamhet. Sannolikheten för att en risk ska inträffa och vilken 

grad av allvarlighet som konsekvenserna kan få beskrivs men inte vilken förmåga som finns att 

hantera dessa risker eller hot. Det går inte att avgöra i vilken utsträckning som en förmåga finns 

eller inte finns eftersom risk- och sårbarhetsanalysen inte beskriver hur en risk kan eller har 

hanteras. 
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Inom de flesta riskområden som beskrivs pågår det samverkan mellan aktörer och utbildning 

kring vilka risker som finns. Hur mycket av detta arbete som kan underlätta för hanteringen av 

riskerna beskrivs inte. Tidigare händelser inom länet och hur hanteringen av de händelserna 

beskrivs i viss mån. Dessa händelser som beskrivs inträffade för många år sedan och visar inte 

om det finns någon förmåga att hantera en likande händelse i nutid inom länet. I risk- och 

sårbarhetsanalysen beskriver de att länsstyrelsen har bidragit med samverkansinsatser i 

samband med flyktinghanteringen. Ett antagande kring detta är att flyktinghanteringen avser 

flyktingsituationen som var under 2015. 

Någon av förmågorna att absorbera, anpassa eller transformera skulle kunna vara beskriven i 

något utav de sekretessbelagda avsnitten om ytterligare hot, risker och sårbarheter som finns 

samt vilka åtgärder som har genomförts, pågår eller planeras inom länet. I risk- och 

sårbarhetsanalysen ges ingen förklaring till varför dessa avsnitt är sekretessbelagda.  

4. 3. 2 Sårbarhet 

I beskrivningen av jämlikhets- och jämställdhetsaspekterna i Jämtlands läns risk- och 

sårbarhetsanalys beskriver de det hur alla människor ska inkluderas i krishanteringen.  

Medborgarnas perception och funktion varierar och kan bidra till krishantering och ska spegla 

så som samhället ser ut. Beskrivningen visar att medborgarna som individer betraktas, istället 

för att de beskrivs överlag som i termer av kommunen, som då automatiskt ska ingå i termen. 

Medborgarna betraktas även när de beskriver hur elavbrott drabbar medborgarna likaväl som 

det kan drabba organisationer. Medborgarna ses som individer och beskrivs inte i övergripande 

termer som i att samhället drabbas och då underförstått även medborgarna. Vid störningar av 

dricksvatten beskriver de hur olika människor har individuella behov och att äldre och 

handikappade är speciellt utsatta grupper i sådana lägen. 

Jämtlands län beskriver väl hur medborgarna drabbas och att det är individer som har olika 

behov vid vissa utsatta lägen. Medborgarna kan enligt beskrivningen av sårbarhet enligt 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling (MSBFS 2016:7) vara en 

egenskap som gör ett samhälle sårbart. Detta eventuellt beaktas i risk- och sårbarhetsanalysen 

eftersom att det beskrivs att medborgarna har olika behov och därmed olika sårbarheter i olika 

situationer. 

4. 4 Västra Götalands läns risk- och sårbarhetsanalys 

4. 4. 1 Absorbera 

Västra Götalands läns risk- och sårbarhetsanalys (2016) har flyktingsituationen år 2015 som ett 

fokusområde eftersom det påverkade länsstyrelsen och länet i stor omfattning. De kunde inte 

absorbera och hantera en sådan situation, brister för att hantera situationen visade sig vara inom 

resurser som lokaler och personal. Flyktingsituationen påverkade hela samhällets funktionalitet 

för medborgare och flyktingar genom att t.ex. sjukvården blev väldigt ansträngd. På vilket sätt 

som de hanterade situationen med de resurser som de hade beskrivs inte i risk- och 

sårbarhetsanalysen. 

Ytterligare brister för att absorbera och hantera risker finns inom länet. Det saknas en förmåga 

att hantera risker som finns inom epizooti. Det finns inte resurser att hantera ett större antal 
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avlidna djur om en situation kräver det. Det finns även en brist i att kunna informera 

allmänheten på alternativa sätt än de ordinarie sätten vid en samhällsstörning.  

Åtgärder som har genomförts eller är planerade beskrivs men mer som översiktliga åtgärder för 

att förebygga risker i olika områden. Detta beskriver inte förmågan att absorbera eller hantera i 

någon större omfattning, det går inte att avgöra om de har eller saknar förmågan att absorbera 

eller hantera en risk utifrån beskrivningarna av åtgärder. Detta gäller även vid de övergripande 

beskrivningar av olika områden som fortsätter att utvecklas och arbetas med för ett bättre 

samarbete. Det går inte att avgöra om de har en förmåga eller inte utifrån deras beskrivning, 

t.ex. genomförs karteringar och inventeringar av riskområden som enligt risk- och 

sårbarhetsanalysen möjliggör ett förebyggande arbete. Detta är inte en direkt beskrivning av en 

förmåga utan åtgärder eller verktyg som kan användas i ett arbete för att öka en förmåga att 

absorbera eller hantera. 

Västra Götalands läns risk- och sårbarhetsanalys beskriver i viss mån att det finns en förmåga 

att absorbera och hantera en samhällsstörning men även att det finns brister. Förmågan att 

absorbera och hantera arbetas ständigt med inom länet genom utbildningar och samverkan 

mellan aktörer inom och utanför länet. 

4. 4. 2 Anpassa 

Västra Götalands läns risk- och sårbarhetsanalys beskriver anpassningar som har skett inom 

elförsörjningen. Elledningar har grävts ner i marken eftersom det vid storm ledde till elavbrott 

när elledningarna var ovan jord. Genom att gräva ner elledningarna är det nu en mer robust 

elförsörjning som inte påverkas vid stormar. Utöver detta finns det inte någon beskrivning i 

risk- och sårbarhetsanalysen av anpassningar som har genomförts som kan visa på om det finns 

en förmåga att anpassa områden vid en samhällsstörning. 

4. 4. 3 Transformera 

Det finns ingenting i Västra Götalands läns risk- och sårbarhetsanalys som beskriver någon 

transformation som har skett eller att det finns en förmåga att transformera delar av samhället, 

länet eller länsstyrelsen om det skulle behövas vid en samhällsstörning. 

4. 4. 4 Sårbarhet 

I Västra Götalands läns risk- och sårbarhetsanalys beskrivs det vilka mål som finns med 

rapporten, målen är från Regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det 

mål som är det viktigaste enligt både rikets säkerhet och de övergripande skyddsvärdena i riket 

är att värna om befolkningen och människornas liv och hälsa. Detta mål märks tydligt senare i 

rapporten när identifierade och analyserade hot och risker presenteras. Människorna, alltså 

medborgarna, är de som redogörs först av allt vid beskrivningar av vilka som drabbas och 

påverkas av konsekvenserna vid en samhällsstörning. 

Risk- och sårbarhetsanalysen beskriver att sociala risker handlar om människornas välmående 

och deras situation, detta är inget nytt fenomen inom länet utan har alltid funnits. Tillit till 

samhället och dess institutioner är en viktig del av de sociala riskerna. Genom att stärka 

livsvillkoren för medborgarna stärks även tilliten på samhället och institutionerna. Utifrån risk- 

och sårbarhetsanalysen beskrivs medborgarna i stor utsträckning eftersom de både påverkar och 
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påverkas av risker, hot och sårbarheter i länet. Medborgarna ses främst som individer eller 

grupper av människor som är viktiga om inte viktigast att beakta i arbetet med risker. 

Medborgarna beskrivs inte indirekt som något som automatiskt ingår vid beskrivningar av 

kommuner överlag utan som individer i samhället som måste skyddas. 

Västra Götalands risk- och sårbarhetsanalys beskriver medborgarna som det främsta som ska 

skyddas i en samhällsstörning. Detta visar att de har medborgarna i beaktande vid arbetet med 

risker, sårbarheter och hot i länet. Genom att lyfta fram medborgarna som individer i risk- och 

sårbarhetsanalysen kan medborgarna inkluderas som en naturlig del inom arbetet med 

samhällsstörningar. Olika sårbarheter som finns inom länet kan eventuellt upptäckas och 

förebyggas i stor grad då medborgarna beaktas i arbetet med risker, sårbarheter och hot i länet. 

Detta skulle kunna vara ett sätt att inkludera Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

författningssamling (MSBFS 2016:7) och Béné et al. (2012) beskrivningar av sårbarhet, som 

egenskaper som gör ett samhälle mottagbart för skadliga effekter och människor. 

4.5 Jämförelse av länens risk- och sårbarhetsanalyser 

De fyra län som ingick i detta arbete använde sig alla av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskaps författningssamling (MSBFS 2016:7), de utgår alla från samma rubriker men vad 

dessa rubriker innehåller skiljer sig åt. Detta kan bero på att förordningen går att tolka på olika 

sätt och att länen har olika förutsättningar vilket kan påverka innehållet i risk- och 

sårbarhetsanalyserna. Utifrån detta arbete går det inte avgöra om det finns några nackdelar eller 

fördelar med att innehåller skiljer sig åt. Det som är utav vikt för detta arbete är att skillnaden i 

innehållet påverkar vad som går att analysera, i och med att det är olika innehåll försvårar det 

arbetet med att jämföra länens risk- och sårbarhetsanalyser. Länens olika tolkningar av MSBFS 

2016:7 och deras tillvägagångssätt kan resultera i olika beskrivningar av förmågorna absorbera, 

anpassa och transformera samt begreppet sårbarhet i risk- och sårbarhetsanalyserna. 

Något som framgick under arbetets gång som påverkade arbetet var om risk- och 

sårbarhetsanalyserna innehöll sekretessbelagda delar. De sekretessbelagda delarna kan 

innehålla beskrivningar av förmågorna absorbera, anpassa och transformera vilket skulle kunna 

vara av vikt för detta arbete. Det fanns även vissa delar som inte var förklarade som 

sekretessbelagda med saknade information under rubrikerna. Detta kan vara medvetna eller 

omedvetna val från Länsstyrelsen som är ansvarig över risk- och sårbarhetsanalysen. 

Innehållet i risk- och sårbarhetsanalyserna skiljde sig även åt när det handlade om olika 

områden. I Västra Götalands läns risk- och sårbarhetsanalys (2016) beskrivs social oro som ett 

område som de har arbetat mycket med. Detta skiljer sig åt från vad andra länen har beskrivit 

om sociala oro och relaterade områden. De har bland annat inte beskrivit det eftersom de inte 

upplever det som ett problem eller anser att det ska lyftas upp till en mer nationell nivå för 

hantering. Länen skiljer sig åt över hur deras egen uppfattning av deras läns lägesbild är och 

om det är ett område som påverkas av yttre faktorer som t.ex. en förändrad omvärldssituation 

vilket kan kräva insatser inom området. 

Alla risk- och sårbarhetsanalyser nämnde flyktingsituationen under 2015 som något som 

påverkade länsstyrelsen och länet. Det skiljde sig åt i hur mycket som risk- och 

sårbarhetsanalyserna beskrev om hur hantering av den situationen gick och hur det påverkade 
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länet, länsstyrelsen och medborgarna. I Västmanlands län (2016) beskrivs det att Länsstyrelsens 

organisation var tvungen att transformera sig för att hantera situationen. I de andra länen 

beskrevs inte situationen något mer ingående utöver att det krävde stora resurser i form av 

personal och tid. Om det hade beskrivits mer om situationen kan analysen ha visat på förmågor 

som absorbera, anpassa eller transformera. 

Västmanlands län risk- och sårbarhetsanalys (2016) beskrev hur skogsbranden år 2014 krävde 

väldigt mycket resurser av länet som helhet och av extern hjälp. Denna händelse var omfattande 

krävde en transformation av Länsstyrelsens krishanteringsorganisation. Jämfört med de andra 

risk- och sårbarhetsanalyserna är det inget län som har beskrivit att de har behövt förmågan att 

transformera för att kunna hantera en situation. De har inte heller beskrivit någon händelse som 

har varit lika omfattande som skogbranden år 2014. Detta kan kopplas till ramverket av Béné 

et al. (2012) som visar att ett resilient samhälle eller organisation klarar av att transformera sig 

när en händelse med stor intensitet inträffar som måste hanteras. En situation med lägre 

intensitet kräver enbart förmågan att absorbera eller anpassa. Att de andra risk- och 

sårbarhetsanalyserna inte beskriver någon större situation innebär inte att det inte har hänt något 

som krävde mycket resurser utan länen kan ha varit mer förberedda och därmed bara behövde 

sin förmåga att absorbera eller anpassa för att hantera situationen. 

Ingen av länen har någon specifik beskrivning av vad som sårbarhet innebär i relation till risk- 

och sårbarhetsanalyserna. Eftersom de alla följde Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskaps författningssamling (MSBFS 2016:7) utgick även detta arbete utifrån att de följde 

den beskrivningen av sårbarhet som MSBFS 2016: 7 presenterar. Detta kan skilja sig från vad 

de faktiskt har för uppfattning om sårbarhet men eftersom ingen av risk- och 

sårbarhetsanalyserna beskriver något annat har detta antagande gjorts. Den beskrivning som 

används i MSBFS 2016: 7 skiljer sig åt mot Béné et al. (2012) beskrivning av sårbarhet vilket 

också gör analysen av sårbarhet svårare då de delar som ska undersökas kanske inte berörs i 

risk- och sårbarhetsanalyserna. 

De olika länens risk- och sårbarhetsanalyser skilde sig åt vid analysen utifrån sårbarhet och 

medborgarna. Hur mycket som medborgarna beskrivs och på vilket sätt de beskrevs kan bero 

på olika anledningar som inte förklarades i risk- och sårbarhetsanalyserna. Utifrån analysen 

visar det att de risk- och sårbarhetsanalyserna med tydliga mål som t.ex. att värna om 

befolkningen, i större utsträckning även fokuserade och prioriterade medborgarna i deras 

beskrivningar av hot, risker, sårbarheter och vilka som drabbas. 
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5. Diskussion 

I detta avsnitt kommer arbetets resultat kopplat till tidigare forskning och teori diskuteras samt 

arbetets metod och empiriska material diskuteras. Diskussionen berör de forskningsfrågorna 

som beskrevs i inledningen. Frågorna som detta arbete ska besvara är:  

 Hur kan länens risk- och sårbarhetsanalyser tolkas i relation till begreppet resiliens i termer 

av förmågorna absorbera, anpassa och transformera? 

 Hur förhåller sig länens risk- och sårbarhetsanalyser till sårbarhet med utgångspunkt av Béné 

et al (2012)? 

 Vilka likheter och skillnader framkommer vid analysen av länens risk- och 

sårbarhetsanalyser, med hänsyn till dess förhållande till förmågorna absorbera, anpassa och 

transformera? 

5.1 Resultatet i relation till tidigare forskning och teori 

Ingen av de risk- och sårbarhetsanalyserna som har analyserats har beskrivit begreppet resiliens 

men de har nämnt delar av vad begreppet handlar om. T.ex. att det förberedande arbetet inför 

eventuella risker och hot måste arbetas med för att samhället ska kunna hantera en 

samhällsstörning. Eftersom delar av resiliens har beskrivits i risk- och sårbarhetsanalyserna kan 

arbetet med dem eventuellt utvecklas mot ett tydligare perspektiv av resiliens. Resiliens är ett 

omdiskuterat begrepp som det beskrevs under tidigare forskning och teori, det är 

anpassningsbart inom olika områden och används för det mesta inom positiva sammanhang. 

Risk- och sårbarhetsanalyser ska identifiera hot, risker och sårbarheter inom länet, beskriva dess 

nuläge och hur de arbetar med att förbygga dem. I arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser 

skulle det vara möjligt att arbeta med resiliens genom att kartlägga de förmågor som Béné et 

al. (2012) beskriver. Genom att identifiera vilken förmåga som finns i länet att absorbera, 

anpassa och transformera samhället vid en samhällsstörning kan även det förebyggande arbetet 

bli inriktat på att förbättra förmågorna. 

Västmanlands läns risk- och sårbarhetsanalys (2016) beskriver att aktiviteter som sker i länet 

ska öka medborgarnas förmåga att bidra och hjälpa vid en samhällsstörning. Detta påminner 

om diskussionen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2016) beskriver om 

medborgaransvaret vid en kris. Om att mer ansvar för skydd och säkerhet förflyttas från statliga 

organisationer till medborgaren som ska ta ett eget ansvar för sin säkerhet. Det beskrivs inte i 

risk- och sårbarhetsanalysen från Västmanlands län om det finns någon sådan diskussion inom 

länet. Det beskrivs att länsstyrelsen anser att de juridiska aspekterna vid höjd beredskap måste 

kommuniceras bättre eftersom det finns en brist bland medborgarnas kunskap om höjd 

beredskap och civilt försvar. Detta förskjutande av ansvarstagandet i kombination med 

bristande kunskap skulle kunna leda till en likande diskussion som beskrivs i rapporten av 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2016). I rapporten beskrivs det att diskussionen 

om det förskjutna medborgansvaret finns i flera olika länder. Om det finns sådana diskussioner 

i Västmanlands län kan det vara bra att undersöka dem för att dessa individer inte ska förlora 

sin tillit till statliga myndigheter och intuitioner. Det kan enligt Västra Götalands län risk- och 

sårbarhetsanalys (2016) leda till att den sociala oron i samhället ökar. 
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Alla risk- och sårbarhetsanalyser i detta arbete beskriver att förmågor att hantera en 

samhällsstörning är något som länen och länsstyrelserna strävar efter att öka eller förbättra.  

Detta förespråkas även i teorin om resiliens av Béné et al. (2012) och som visar att det finns 

olika sorters förmågor som är bra att ha för att kunna hantera en samhällsstörning eller kris. De 

olika förmågorna absorbera, anpassa och transformera visar att olika förmågor kan svara på 

olika sorters intensitet vid en samhällsstörning eller kris. Genom att identifiera och arbeta med 

de olika förmågorna kan samhällets, organisationens eller individens resiliens öka och därmed 

klara av en samhällsstörning eller kris bättre än om inget arbete med förmågorna pågår. Länens 

risk- och sårbarhetsanalyserna har inte beskrivit förmågorna i samma termer som teorin om av 

Béné et al. (2012) utan i termer som hantering och åtgärder som kan eller har genomförts. Detta 

visar på att det i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser från dessa fyra län till viss del 

fokuserar på förmågorna som länet och länsstyrelsen kan ha och är viktiga att utveckla. 

Eftersom risk- och sårbarhetsanalyserna inte har inkluderat alla avsnitt på grund av sekretess 

eller andra anledningar har inte allt innehåll varit möjligt att analysera. De delar som inte har 

inkluderats har inte varit möjliga att analyseras och kan därför inte visa om en eller flera 

förmågor har beskrivits.  

I detta arbete har begreppet sårbarhet i relation till medborgarna analyserats utifrån hur det har 

beskrivits i risk- och sårbarhetsanalyserna. Inget av de län som ingår i detta arbete har förklarat 

deras terminologi kring begreppet sårbarhet, ett antagande har då gjorts om att terminologin 

från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling (MSBFS 2016:7) har 

används. Sårbarhet och medborgarna har beskrivits i varierande omfattning och benämning i 

de olika risk- och sårbarhetsanalyserna. Inom vissa län fanns det ett tydligt perspektiv på att 

medborgarna var individer med individuella behov som behöver inkluderas i arbetet med 

åtgärder för att öka förmågan att hantera en samhällsstörning. Medborgarna som individer 

beskrevs påverka samhället utifrån deras individuella situation, vilket relaterar till deras 

individuella behov. I andra risk- och sårbarhetsanalyser beskrevs medborgarna enbart som en 

mängd eller något som ingick i samhället, utan att beskriva deras individuella behov eller 

påverkan.  

Enligt Béné et al. (2012) är sårbarhet en viktig del av resiliens och ska inkluderas för att uppnå 

resiliens. Detta beskrivs inte risk- och sårbarhetsanalyserna eller i författningssamlingen av 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2016:7), där är det fokus på 

egenskaper eller förhållanden som kan göra samhället, ett system eller egendom sårbart. Det 

finns en skillnad mellan beskrivningarna av begreppet sårbarhet vilket visar att det finns olika 

perspektiv på begreppet. Utifrån Béné et al. beskrivning av sårbarhet och dess relation till 

resiliens skulle det kunna innebära att de län som inkluderar medborgarna i deras arbete med 

hot och risker i större omfattning också kan komma att kunna hantera sårbarheter som innefattar 

medborgarna. Detta är ingenting som går att säga bestämt utifrån detta arbete då länen kan 

arbeta med sårbarhet och medborgarna utöver vad de har beskrivit i risk- och 

sårbarhetsanalyserna. 

Något som alla länen beskrev men i varierande omfattning var flyktingsituationen som uppstod 

år 2015. Situationen påverkade länen och länsstyrelserna på olika sätt men beskrivs av alla 

länen som en särskild händelse. I några av beskrivningarna av situationen gick det att urskilja 
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någon viss förmåga medan i andra län beskrevs inte situationen i någon större omfattning. Det 

kan inte antas att det betyder att situationen inte påverkade dem i större utsträckning utan det 

kan vara ett aktivt val av länsstyrelserna att inte beskriva situationen mer utförligt. 

Västmanlands läns risk- och sårbarhetsanalys (2016) beskriver att deras länsstyrelse kan se att 

kommunerna i länet kunde absorbera och hantera flyktingsituationen som uppstod år 2015 

eftersom de hade utvecklat sin förmåga sedan skogsbranden 2014. Det beskrivs inte på vilket 

sätt som kommunerna har utvecklat den förmågan men eftersom länsstyrelsen beskriver att de 

se en utveckling kan det antas att kommunerna har dragit lärdom av situationen med 

skogsbranden år 2014. Länsstyrelsen beskriver att de själv var tvungen att anpassa sin 

organisation för att kunna hantera flyktingsituationen. Detta visar att händelser som påverkar 

länet och leder till att kommunerna måste absorbera, anpassa eller transformera någon del av 

samhället eller organisationen kan leda till att de är bättre förberedda inför nästa händelse, om 

de har tagit lärdom av den tidigare händelsen.  

Det relaterar till förmågan att transformera som Västmanlands läns risk- och sårbarhetsanalys 

(2016) beskrev med skogsbranden 2014. Förmågan att transformera visade sig först efter att 

händelsen hade inträffat, det är först då som länets resurser visar sig räcka till eller inte. Det 

beskrivs inte på vilket sätt som kommunerna inom länet hade utvecklats sina förmågor att 

hantera flyktingsituationen år 2015 men eftersom länsstyrelsen ansåg att de såg dem kan det 

antas bero på att de hade en sämre förmåga under skogsbranden år 2014. Kommunerna har 

utvecklat sin förmåga att absorbera och hantera en situation genom att dra lärdom från en 

tidigare inträffad händelse.  

I risk- och sårbarhetsanalysen av Västmanlands län (2016) beskrivs det hur en samlad riskbild 

kan bidra till att utveckla samhället till att det blir mer stabilt och säkrare, vilket gör att samhället 

kan hantera och tåla en samhällsstörning. Denna stabilitet beskrivs av Béné et al. (2012) i 

ramverket där stabilitet kopplar till förmågan att absorbera, att med ett stabilt samhälle ökar 

förmågan att kunna absorbera en samhällsstörning. Västmanlands läns risk- och 

sårbarhetsanalys beskriver att förmågor i olika riskområden minskar eller brister beroende på 

hur stor samhällsstörningen är och hur länge den pågår. Detta beskrivs i ramverket av Béné et 

al, desto intensivare en samhällsstörning är eller desto längre den pågår, desto mer krävs av 

samhället i form av resurser och förmågor. Dessa exempel visar att teorin och ramverket som 

Béné et al. beskriver även beskrivs i risk- och sårbarhetsanalyser. Det visar att teorin går att 

applicera på exempel från verkligheten och därmed även kan anses stämma, i vissa situationer. 

Eftersom inte alla fyra länen har beskrivit liknande slutsats från olika situationer kan teorin och 

ramverket inte anses stämma in på alla län som inkluderats i detta arbete. 

5.2 Arbetets metoder och empiriska material 

Insamling av det empiriska materialet gjordes utifrån vissa urvalskriterier. Dokumentens 

tillförlitlighet, trovärdighet, representativitet och mening är svår att bedöma. Risk- och 

sårbarhetsanalyserna från de olika länen innebär att det finns olika förutsättningar och 

arbetsmetoder som ligger till grund för arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna. 

Dokumentens mening kan kopplas till hur länen har tolkat Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskaps författningssamling (MSBFS 2016:7) och tillvägagångsättet i arbetet med risk- och 
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sårbarhetsanalyserna. Det kan finnas olika anledningar till varför det var sekretessbelägga eller 

innehållslösa delar av risk- och sårbarhetsanalysen, detta förklarades inte alltid. Oavsett 

bakomliggande anledning kan en förklaring till valet av sekretess eller innehållslösa avsnitten 

vara informativt utifrån läsarens perspektiv som kan ges en förklaring till varför risk- och 

sårbarhetsanalysen är utformad som den är. 

Den analysmetod för detta arbete var en tematisk analys vilket användes för analys av det 

empiriska materialet som består av risk- och sårbarhetsanalyser från fyra olika län i Sverige. De 

förutbestämda temana vilket var absorbera, anpassa, transformera samt sårbarhet från Béné et 

al. (2012) teori om resiliens fungerade bra för analys av det empiriska materialet. Tematisk 

analys fungerade bra utifrån arbetets syfte, det empiriska materialet var varierande i innehåll 

och kvalité vilket påverkade möjligheten att analysera materialet. Eftersom arbetet inkluderar 

olika län med olika förutsättningar var en viss variation av möjligheterna för analys även 

förväntad. 

Det empiriska materialet har varierat i kvalité och i tillvägaggsätt för utformningen av 

dokumenten. De urvalskriterierna som användes för valen av länen var utifrån arbetet ett bra 

tillvägagångssätt. Att det empiriska materialet skiljer sig åt i den omfattningen som det gör gick 

inte att förutse utan att läsa risk- och sårbarhetsanalyserna innan urvalet var gjort. Materialet 

skulle följa den dispositionen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

författningssamling (MSBFS 2016:7) beskriver, detta har gjorts men med varierad utformning. 

Författningen beskriver bara vilka rubriker eller vilket innehåll som bör inkluderas i risk- och 

sårbarhetsanalyserna. Det står ingenting om specifika tillvägagångsätt för risk- och 

sårbarhetsanalyserna och kan vara en av faktorerna för att olika län tolkar författningen på olika 

sätt. Variationen mellan de län som valdes för detta arbete visar en bredd på olika 

tillvägagångsätt i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser vilket eventuellt skulle kunna 

stämma för de resterande länen i Sverige. 

Eftersom detta arbete utgår från en teori med olika förmågor som har används i form av teman 

i en tematisk analys kan arbetet visa annorlunda resultat om arbetet utförs av andra personer 

och innefattar andra län. Teorin har tolkats utifrån forskarens perspektiv och används i analysen 

som den forskaren har uppfattat teorin. Teorin med dess förmågor kan uppfattas annorlunda av 

någon annan forskare och kan därmed visa annorlunda resultat. Eftersom detta är ett arbete som 

har inkluderat risk- och sårbarhetsanalyser från specifika län med olika förutsättningar kan 

dessa resultat inte direkt generaliseras eller appliceras på andra risk- och sårbarhetsanalyser från 

andra län i Sverige. Vissa delar av diskussionen kring resultatet kan återfinnas nationellt och 

internationellt eftersom det kan vara en liknade problematik som andra län eller länder står inför 

vid risk- och krishantering i relation till resiliens. Exempelvis kan liknande problematik beröra 

diskussionen kring ett förskjutet medborgaransvar eller att en brist på förmågor i samhället 

upptäcks först när en allvarligare situation redan har uppstått.  
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6. Slutsats 

I detta avsnitt presenteras slutsatser som kan dras utifrån arbetets resultat och diskussion. 

Fyra län i Sverige valdes ut för detta arbete och deras risk- och sårbarhetsanalyser har 

analyserats med utgångspunkt i hur resiliens studerats av Béné et al. (2012) i termer av förmågor 

att absorbera, anpassa och transformera. Eftersom det är fyra olika län med olika förutsättningar 

och arbetssätt har risk- och sårbarhetsanalyserna utformats på olika sätt med olika beskrivningar 

av länets risker, hot och sårbarheter. Det innebär att förmågorna absorbera, anpassa och 

transformera har beskrivits i varierande omfattning. I några av risk- och sårbarhetsanalyserna 

har det tydligt gått att urskilja beskrivningar som kan kopplas till någon av förmågorna medan 

det i andra risk- och sårbarhetsanalyser inte har gått att urskilja någon förmåga alls. Eftersom 

risk- och sårbarhetsanalyserna utgår från olika förutsättningar och tillvägagångsätt går det inte 

att påstå om någon av förmågorna till fullo kan avgöras finnas eller inte finnas. Risk- och 

sårbarhetsanalyserna kan medvetet eller omedvetet innehålla avsnitt som inte har inkluderats 

på grund av olika anledningar. 

De tre förmågorna absorbera, anpassa och transformera har i detta arbete kunnat urskiljas 

utifrån beskrivningarna i risk- och sårbarhetsanalyserna. Eftersom det har gått att urskilja 

förmågorna i risk- och sårbarhetsanalyserna kan det antas finnas en viss förmåga. Det går 

däremot inte att påstå att denna förmåga faktiskt speglar länets eller länsstyrelsen förmåga 

eftersom risk- och sårbarhetsanalyserna enbart är en beskrivning utifrån en metod eller 

tillvägagångssätt som valdes för det tillfället. Vad som en risk- och sårbarhetsanalys ska 

innehålla kan tolkas på olika sätt utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

författningssamling (MSBFS 2016:7) och länets förutsättningar. 

Figur 2 visar en sammanställd tabell över länen och i vilken utsträckning som deras risk- och 

sårbarhetsanalyser har beskrivit förmågorna absorbera, anpassa och transformera, samt temat 

sårbarhet. En gradering av hur mycket förmågorna och sårbarhet har beskrivits i risk- och 

sårbarhetsanalyserna visas nedan. Det är denna gradering som har används i tabell 2 vid 

bedömningen av hur mycket som förmågorna och sårbarhet har beskrivits. 

0 - Beskrivs inte 

1 - Beskrivs i viss mån 

2 - Beskrivs tydligt 

3 - Beskrivs mycket tydligt 

Tabell 2. Sammanställning med gradering över beskrivningen av förmågor och sårbarhet i risk- och 
sårbarhetsanalyserna. 

Förmågor och 

teman 

Västmanlands 

län 

Norrbottens 

län 

Jämtlands 

län 

Västra 

Götalands län 

Absorbera 1 1 0 1 

Anpassa 2 0 0 1 

Transformera 1 0 0 0 

Sårbarhet 1 0 2 2 
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Sammanställningen i tabell 2 kan inte antas visa hur mycket länen arbetar med dessa områden 

i verkligheten eftersom detta utgår från deras risk- och sårbarhetsanalyser, vilket inte kan antas 

visa allt arbete som pågår i länen. En låg gradering kan bero på olika orsaker, bland annat på 

grund av sekretessbelagda avsnitt eller bristande beskrivningar. Graderingen visar enbart i 

vilken utsträckning som dessa områden beskrivs eller inte beskrivs, oavsett om det är att en 

förmåga finns eller inte finns i länet.  

Det finns skillnader mellan de fyra olika länens risk- och sårbarhetsanalyser och hur deras 

beskrivningar kan relatera till de olika förmågorna absorbera, anpassa och transformera som 

Béné et al. (2012) beskriver. Skillnaderna mellan de olika länen visade sig genom att det var 

olika områden som risk- och sårbarhetsanalyserna fokuserade på utifrån kunskap, förmågor 

eller brister inom länet. Jämförelsen visade att det finns län som beskriver likande perspektiv 

som Béné et al. beskriver i teorin och ramverket om resiliens, t.ex. att desto större omfattning 

av en samhällsstörning, desto mer resurser krävs av samhället. 

Alla de fyra län som detta arbete berörde beskrev att flyktingsituationen år 2015 var en särskild 

händelse. I risk- och sårbarhetsanalyserna beskrivs flyktingsituationen i varierande omfattning 

för vad det innebar för länet och länsstyrelsen. Slutsatser som kan dras utifrån resultat och 

diskussion är att efter en händelse har inträffat som har påverkat samhället eller organisationen 

i större omfattning kan lärdomar dras från det som kan förbättra förmågan att absorbera, anpassa 

eller transformera sig inför en händelse framöver. Det går inte att avgöra om något av länen 

hade någon viss förmåga i hanteringen av flyktingsituationen eftersom ingen av länen har 

beskrivit situationen i större omfattning i hur det påverkade länet eller om vilka specifika 

åtgärder som de behövde ta. Det kan inte antas att det betyder att flyktingsituationen inte 

påverkade dem i större utsträckning utan det kan vara ett aktivt val att inte beskriva situationen 

mer utförligt. 

Risk- och sårbarhetsanalyserna är skrivna utifrån de olika länens förutsättningar, tolkningar och 

arbetsmetoder. Detta resulterar i olika beskrivningar med olika fokusområden som medvetet 

eller omedvetet är utformade att inkludera eller exkludera avsnitt i risk- och 

sårbarhetsanalyserna. Detta arbete utgår från forskarens tolkning av teorin om resiliens av Béné 

et al. (2012) som används för att analysera risk- och sårbarheter. Analysen innebär även att de 

förmågor som anses beskrivna i risk-och sårbarhetsanalyserna utgår från forskarens tolkning av 

materialet. Det innebär att teorin och materialet kan tolkas annorlunda utifrån en annans 

forskares perspektiv och kan ge andra resultat.  
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