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Sammanfattning 
Under de senaste årtiondena har klimatförändringarna påverkat naturliga och mänskliga 

system världen över, och som en följd har extrema väderhändelser inträffat oftare och 

blivit mer intensiva. Många ekosystem och mänskliga system är både mycket sårbara och 

exponerade, däribland jordbruket. Klimatförändringarna innebär ökade risker för 

översvämningar och torka, behovet av växtskyddsåtgärder kommer öka, djur riskerar att 

drabbas av värmestress oftare, samt förändringar inom sjukdomsspridning och 

insektsinvasioner förväntas. Dessa förändringar kommer leda till ökad instabilitet som 

påverkar kvalitén och tillgången på mat, det kan förändra den sociala och ekonomiska 

stabiliteten, och den regionala konkurrenskraften inom jordbruket. Sverige drabbas 

årligen av översvämningar, och sommaren 2018 präglades av en torka som sträckte sig 

över stora delar av landet. De ovanligt torra och varma förhållandena varade i ca tre 

månader och orsakade en halvering av den normala skördenivån. Det blir samtidigt allt 

tydligare att samhällen måste gå från en reaktiv, oplanerad katastrofhantering till ett 

proaktivt fokus. Teorin om resiliens förklarar att socioekologiska system behöver ha en 

förmåga att absorbera störningar, kunna utvecklas genom lärande och anpassning, och att 

kunna hålla sig inom de mänskliga och miljömässiga gränserna och samtidigt uppnå en 

kontinuerlig utveckling. 

 

Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för hur jordbrukssektorn 

operationaliserar resiliens för att hantera extrema hydrologiska händelser. Detta ska 

uppnås genom att undersöka de strategier som införts för att hantera torka och 

översvämningar och analysera dessa med ”the Disaster Resilience Of Place” (DROP) 

modellen. Denna studie syftar även till att undersöka vilka förutsättningar som skapar 

möjligheter och hinder för aktörer inom jordbrukssektorn att bygga resiliens. 

 

Studiens metod är en kvalitativ fallstudie av Västra Götalands jordbrukssektor med ett 

abduktivt förhållningssätt. Genom ett kombinerat strategiskt urval och snöbollsurval har 

relevanta respondenter från länsstyrelsen, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och 

jordbruksföretag inkluderats i studien. Baserat på DROP-modellen utvecklades semi-

strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, intervjuerna transkriberades och 

analyserades med en kvalitativ textanalys. En triangulering genomfördes med en 

dokumentanalys för att stärka studiens validitet. Resultatet analyserades och diskuterades 

utifrån DROP-modellen.  

 

Resultatet visade att jordbrukssektorn operationaliserar resiliens med många olika 

strategier inom kommunikation och samarbete, lärande, förebyggande och förberedande, 

samt anpassning. Jordbrukssektorn visade en god anpassnings- och samarbetsförmåga, 

och vilja att arbeta proaktivt för att hantera vädervariationer.  Viktiga förutsättningar för 

att bygga resiliens var de lokala förhållandena, tidigare erfarenheter, samt 

jordbrukspolitiska och ekonomiska strukturer. Resultatet visade att sociala system är 

komplexa och att strategier både kan bygga resiliens och öka sårbarheten.  

 

Nyckelord: Resiliens, jordbrukssektorn, torka, översvämningar, Västra Götalands län  



Abstract 
Climate change have had an impact on natural and human systems worldwide over the 

last decades, causing higher frequency and intensity of extreme weather events. Many 

ecosystems and human systems are both highly vulnerable and exposed, and agriculture 

is one of them. The climate change causes increased risks for droughts and floods, 

increased need for plant protection measures, heat stress among animals will likely 

increase, and changes in spread of disease and insect invasions are expected. These 

changes are expected to cause increased instability that impacts the quality and supply of 

food, it can change the social and economic stability, and the regional competitiveness 

within the agricultural sector. Floods occurs annually in Sweden and the drought of 2018 

was an exceptional event that extended throughout most regions of the country. The 

unusual dry conditions lasted for about three months and caused decreased yields. It has 

become clearer that societies must go from a reactive, unplanned disaster management, 

towards a more proactive focus. The theory of resilience explains that socio-ecologic 

systems needs a capacity to absorb disturbances, be able to develop through learning and 

adaptation, and be able to keep itself within the human and natural boundaries and at the 

same time sustain a continuous development.  

 

The purpose of this study is to obtain a deepened understanding for how the agricultural 

sector operationalise resilience in order to manage extreme hydrological events. This will 

be accomplished by reviewing strategies implemented by the sector to handle droughts 

and floods and analyse these with the Disaster Resilience of Place (DROP) model. This 

study will also review the requisites that enables and hinders actors in the agricultural 

sector in Västra Götaland County to build resilience.  

 

The method is a qualitative case study of the agricultural sector in Västra Götaland 

County with an abductive approach. Relevant respondents from the county administrative 

board, LRF, and agriculture companies where selected through a mix of strategic and 

snowball sampling. Semi-structured interviews where developed based on the DROP-

model, they were transcribed and analysed with a qualitative text analysis. A triangulation 

including a document analysis was done in order to strengthen the study’s validity. The 

result was analysed and discussed based on the DROP-model. 

 

The results showed that the agricultural sector operationalise resilience through a range 

of different strategies, including communication and cooperation, learning, preparedness 

and preparations, and trough adaptation. The agricultural sector showed a good adaptive 

and cooperative capacity, and a will to work proactively in the management of weather 

variations. Important requisites to build resilience included the local conditions, 

experience, and agricultural political and economic structures. The results showed that 

social systems are complex and that strategies can both cause increased resilience and 

increased vulnerability.  

 

Key words: Resilience, agricultural sector, droughts, floods, Västra Götaland County 
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Förord 
Denna uppsats är min avslutning på mastersprogrammet ”Riskhantering i samhället” på 

Karlstad universitet. Under mina tidigare studier inom geografi växte ett intresse för 

relationen mellan samhälle och natur, speciellt hur klimatförändringar och 

naturkatastrofer fungerar och påverkar samhällen. Detta intresse fick mig att vilja studera 

riskhantering, och denna utbildning har breddat min förståelse för dessa naturliga 

fenomen genom att få studera på vilka sätt som samhällen hanterar dessa risker. 

 

Jag vill därför rikta stor ett stort tack till mina handledare Lars Nyberg och Tove Bodland 

för ert otroliga stöd och vägledning, och till övriga lärare på Karlstad universitet som gett 

mig en mycket bra och intressant utbildning. Ett stort tack till mina respondenter för 

mycket intressanta diskussioner och ert stora engagemang för min uppsats. Jag vill tacka 

min vän Emma Bylund för din ovärderliga stöttning genom denna annars ganska 

ensamma tid som distansstudent. Tack för alla pluggträffar och sushiluncher. Slutligen 

vill jag tacka min fantastiska sambo och min familj som stöttat och peppat mig från början 

till start. 

 

Västra Frölunda maj 2019 

 

Jenny Wessberg 
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1. Inledning 
I detta avsnitt återges studiens bakgrund och kontext i en genomgång av tidigare studier 

som handlar om jordbrukets utveckling, hur torka och översvämningar påverkar 

jordbruket, klimatförändringarnas effekter på jordbruket, vanliga strategier för att hantera 

dessa naturfaror, och samhällets ansvarsfördelning inom krishanteringen. Vidare 

presenteras studiens syfte och frågeställningar och avslutas med studiens teoretiska 

utgångspunkter.  

 

1.1 Det moderna jordbruket 
De strukturella förändringar som skett inom jordbruket i stora delar av Europa har lett till 

att jordbruksproduktionen blivit högt specialiserad och kapitalintensiv, och behovet av 

maskiner och tjänster har stadigt ökat. Därför är matproduktionen idag till stor del 

bortkopplad från naturliga processer och mycket mer beroende av industriellt 

producerade varor, till exempel handelsgödsel och fossila bränslen (Knickel, o.a., 2017). 

Dessutom tenderar många jordbruk att välja de grödor och variationer inom arterna som 

har de bästa förutsättningarna att ge en stor skörd och bra kvalité på grödorna vilket lett 

till en begränsad växt- och djurhållning. 60% av jordens växtbaserade råvaror utgörs av 

vete, majs, ris, och potatis, och 14 djurarter utgör 90% av allt djurprotein (Altieri, 

Nicholls, Henao, & Lana, 2015). Samtidigt blir det allt tydligare hur detta 

jordbrukssystem påverkar jordbrukets sårbarhet inför extrema väderhändelser och andra 

chocker (Knickel, o.a., 2017). En studie från USA har undersökt hur grödor påverkas av 

torrperioder och jämfört ekologiska odlingar med konventionella. Det visade sig att de 

ekologiska odlingarna klarade sig bättre under torrperioder; skörden blev 30% större 

jämfört med konventionell odling. Flera studier visar även att jordbruk som behåller en 

högre genetisk variation och artvariation inom växter och djur både leder till minskad risk 

för sjukdomar och minskad sårbarhet under osäkra väderförhållanden (Altieri o.a., 2015). 

 

Det svenska jordbruket har också genomgått omfattande förändringar för att bli mer 

industrialiserat och specialiserat. Detta, i kombination med urbaniseringen under 1900-

talet, har lett till omfattande förändringar på markanvändningen. Stora arealer naturmark 

dränerades för att ge plats åt jordbruk och urbaniseringen minskade arealen 

genomsläpplig mark. Detta bidrog till att landskapets vattenhållande förmåga kraftigt 

minskade vilket haft stora negativa konsekvenser på ekosystemtjänster (Kyllmar & 

Wesström, 2018, s. 7).  

 

Kunskap och innovationssystem inom jordbruk är högt förankrat i bilden av en 

teknologidriven jordbruksindustri, och detta är den främsta faktorn som driver 

utvecklingen inom jordbruket. Multidisciplinär forskning om alternativ modernisering 

och strategier som stärker resiliens inom jordbruk får inte tillräckligt med finansiering. 

Detta gäller speciellt länder med resursintensivt jordbruk och i regioner där produktionen 

är extremt koncentrerad och/eller specialiserad (Knickel, o.a., 2017). Trots detta är det 

flera studier som visar att traditionell kunskap kan bidra till att minska sårbarheter för 

extrema händelser inom jordbruket (Sumane o.a., 2017; Gómez-Baggethun o.a., 2012). 

Sumane o.a. diskuterar att man bör kombinera den lokala och traditionella kunskapen 

med den formella för att effektivt kunna stärka jordbrukets resiliens. Även Djalante & 

Thomalla (2010) framför vikten av att involvera det lokala samhället och förstå 

uppfattningar och värden i samhället för att kunna identifiera och utveckla metoder som 

är anpassade för de lokala förhållandena.  
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1.2 Jordbruket och klimatförändringarna 
Under de senaste årtiondena har klimatförändringarna påverkat naturliga och mänskliga 

system världen över, och den senaste tidens klimatrelaterade extremhändelser, så som 

värmeböljor, torrperioder, översvämningar, cykloner, och skogsbränder visar att många 

ekosystem och mänskliga system är både mycket sårbara och exponerade. Vare sig länder 

klassas som högt eller lågt utvecklade så påverkas de alla av dessa händelser som bland 

annat orsakar förändringar i ekosystem, störningar i matproduktionen och 

vattentillgången, skador på infrastruktur och bosättningar, dödlighet, och konsekvenser 

på mänsklig hälsa och välmående (IPCC, 2014, ss. 4-6). Under de senaste 50 åren har de 

globala ekonomiska förlusterna efter extrema väderhändelser och översvämningar 

tiodubblats vilket delvis orsakats av klimatförändringarna, och antalet inträffade 

översvämningar globalt har stadigt ökat de senaste 50 åren (Krysanova, o.a., 2008). I 

Sverige förväntas det att både temperatur och nederbörd kommer öka även i framtiden, 

längden på vegetationsperioden kommer förlängas, och på grund av en större variation i 

nederbörd i kombination med högre temperaturer som ökar avdunstningen förväntas 

sommartorka bli allt vanligare och mer intensiva. Variationen i nederbörd förväntas 

dessutom leda till fler kraftiga händelser med korttidsnederbörd och en ökning av höga 

årsflöden (Jordbruksverket, 2017, ss. 14-15).  

 

Klimatförändringarna förväntas ge en del positiva effekter på jordbruket. Bland annat kan 

en längre växtsäsong bidra till längre eller större skördar, ett varmare klimat kommer 

möjliggöra odling av vissa grödor längre norrut och djur kan vistas utomhus en längre tid 

på året (Jordbruksverket, 2017, ss. 14-15). Samtidigt kommer förändringarna leda till 

ökade risker av översvämningar och torka, behovet av växtskyddsåtgärder kommer öka, 

djuren riskerar att drabbas av värmestress oftare (ibid), samt förändringar inom 

sjukdomsspridning och insektsinvasioner förväntas. Dessa förändringar kommer leda till 

ökad instabilitet som påverkar kvalitén och tillgången på mat, det kan förändra den sociala 

och ekonomiska stabiliteten, och den regionala konkurrenskraften (Altieri o.a., 2015). 

 

1.3 Översvämningar och torka 
Översvämningar är en av de vanligaste naturkatastroferna i världen som varje år orsakar 

flest dödsfall och störst ekonomisk förlust. Sverige drabbas också årligen av 

översvämningar men konsekvenserna är oftast begränsade till materiella och ekonomiska 

förluster (SMHI, 2017). Definitionen av en översvämning är när hav, sjöar, eller 

vattendrag får en omfattande vattentillförsel som leder till att ytor som normalt inte täcks 

med vatten blir vattentäckta (Jordbruksverket, 2016, s. 4). Förutom klimatförändringar så 

kan även mänskliga faktorer bidra till ökad översvämningsrisk, bland annat genom 

minskad vattenhållningsförmåga på grund av flödesreglering och urbanisering som ökar 

arealen ogenomsläpplig yta. Människan kan även öka exponeringen för översvämningar 

genom att bosätta sig och placera sina verksamheter i områden med hög 

översvämningsrisk (Krysanova, o.a., 2008). Historiskt sett har människan tenderat att 

bosätta sig på flodbankar gå grund av den bördiga jorden, plana terrängen, med nära 

tillgång till vatten, och bra transportmöjligheter (Kundzewicz, o.a., 2002). I Sverige är 

orsaken till översvämningar oftast kraftiga regn eller snösmältning. Upprepad 

översvämning på vissa platser har gett positiva effekter på jordbruket i form av pålagring 

av sediment som gödslat betes- och slåttermarker (SMHI, 2017). Jordbruket kan även 

drabbas negativt av översvämningar och skyfall. Det kan leda till sämre avkastning, 

markskador, förluster av växtnäring, ökad användning av bekämpningsmedel etc. Grödor 
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klarar endast att stå i vatten i maximalt tre dygn och därför är jordbruk extra sårbart för 

långvariga översvämningar (Jordbruksverket, 2016, s. 4). 

 

Definitionen av en torka är en period med ovanligt lite nederbörd som leder till brist på 

vatten i naturen. Infaller växtsäsongen under samma period riskerar marken att nå 

vissningsgränsen och då kan inte växterna längre suga åt sig vattnet. Torrperioder orsakar 

även minskad avrinning vilket begränsar vattentillgången i vattendrag och sjöar och leder 

till minskat vattenstånd (SMHI, 2018). Mänskliga aktiviteter kan påverka risken för torka, 

bland annat genom jordbrukets ökande beroende av bevattning, markanvändning som inte 

är anpassad för att förvara vatten, samt tillåtelse av för mycket betning (eng. overgrazing) 

och skogsskövling (Krysanova, o.a., 2008). Torka påverkar tillgången och kvalitén på 

ytvatten. Detta kan leda till sämre utveckling och skörd av grödor och det kan skapa 

vattenbrist för de jordbruk som använder ytvatten som dricksvatten till sina djur 

(Gottfridsson, 2018, s. 4).  

 

Sommaren 2018 präglades av en torka som sträckte sig över stora delar av Sverige. De 

ovanligt torra och varma förhållandena varade i ca tre månader och orsakade stora 

utmaningar för bland annat jordbruket i form av låga skördenivåer, ökat behov av 

foderimport, och snabbt sjunkande nivåer i vattenmagasin (Jordbruksverket, 2018a). 

Enligt Lantmännen var 2018 års sommarskörd den sämsta sedan slutet av 1950-talet. De 

uppskattade att den uppgick till 3,5 miljoner ton vilket kan jämföras med femårssnittet på 

6,2 miljoner ton, nästan en halvering av normalskörden. Denna låga skörd har lett till att 

Sverige under resten av 2018 inte längre var självförsörjande på spannmål, produktionen 

av bland annat mejeriprodukter, kött, och öl påverkades negativt, och priserna på 

livsmedel ökade (Lantmännen, 2018).  

 

1.4 Strategier för att hantera översvämning och torka 
Det framgår av många studier att fysiska och strukturella åtgärder mot översvämningar, 

så som dammar, vattenreservoarer, och vallar, inte kan ge ett tillräckligt skydd. Dessa 

strukturella åtgärder är nödvändiga men de bör integreras med andra, så som att stärka 

vattenhållningskapaciteten i landskapet, prognoser och varningssystem, samt lokal 

nödsituationsplanering. För att arbetet ska bli effektivt är det viktigt att åtgärderna 

anpassas till de lokala förhållandena (Krysanova, o.a., 2008). Åtgärder för att hantera en 

torka innebär oftast hantering av vattenresurser samt begränsningar vad gäller 

vattenanvändningen. Pumpa upp grundvatten är ett sätt att hantera vattenresurser 

eftersom reservoarer av ytvatten oftast förlorar mycket vatten på grund av avdunstningen 

under en torka, och en anpassad rotering av grödor kan vara ett sätt att hantera 

vattenanvändningen. Att pumpa upp grundvatten är dock kostsamt och risken att 

grundvattenreservoarer ska minska gör denna metod opålitlig i många fall. Andra åtgärder 

som blir allt vanligare är bland annat att återvinna vatten (användning av behandlat 

avloppsvatten från städer till bevattning), och att avsalta havsvatten (ibid).  

 

Gynnsamma väderförhållanden är helt avgörande för att få en bra avkastning på grödorna, 

djuren behöver dricksvatten och stora mängder vatten krävs för rengöring av maskiner. 

Därför innebär lantbruket alltid en ekonomisk risk, och ekonomiska förluster är inte 

ovanligt som en följd av vädervariationer. Samtidigt blir allt fler jordbruksföretag större 

och därmed ökar deras sårbarhet under situationer med vattenbrist (Gottfridsson, 2018, s. 

18). ”Att vara lantbrukare och företagare innebär att ständigt hantera risker. I allra 
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högsta grad gäller detta väderrelaterade sådana” (Jordbruksverket, 2016, s. 63). Många 

samhällen är medvetna om de hot de är exponerade för men riskreducering och vilka 

sårbarheter som finns är oftast inte någon framträdande oro förrän efter en katastrof har 

inträffat. Invånarna har andra frågor som prioriteras mer och regeringar vill gärna inte 

lägga pengar på katastrofriskreducering eftersom det kan påverka ekonomiska 

investeringar och en ekonomisk utveckling (Cutter, o.a., 2008). Inom den moderna 

naturresurshanteringen anser man att det finns en kunskapslucka i förståelsen över hur 

samhällen har reagerat mot förändringar och störningar i miljön. Teorin om resiliens har 

därför använts för att försöka adressera denna kunskapslucka och analysera interaktionen 

mellan störningar och anpassning i socioekologiska system (Gómez-Baggethun o.a. 

2012). 

 

1.5 Ansvarsfördelning inom krishantering 
De som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har även ansvaret under 

en krissituation. Den enskilde har ett ansvar enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

att om man upptäcker till exempel en översvämning varna de som kan tänka vara i fara 

och tillkalla hjälp vid behov (SFS, 2003:778). Under en översvämning eller torka är det 

kommunen som har det geografiska områdesansvaret, länsstyrelsen har det regionala 

ansvaret, och regeringen har det nationella områdesansvaret. Det är de berörda 

myndigheterna som har den operativa ledningen och samordningen medan regeringen 

fokuserar på de strategiska frågorna. Inom kommunens geografiska område är det i första 

hand kommunen som ansvarar för räddningstjänsten, kommunen ska även vidta 

förebyggande åtgärder för olyckor, och samordna krishanteringen samt informera 

allmänheten. Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet och 

vid en större översvämning eller omfattande torka aktiveras länsstyrelsens 

krisorganisation. Länsstyrelsen ansvarar för samordningen före, under och efter en kris 

och verkar som ledningsfunktion för samordning och informationsspridning mellan 

kommuner och andra aktörer. Länsstyrelsen har även ett ansvar att framföra en samlad 

regional lägesbild (Jordbruksverket, 2016, ss. 28-33). 

 

1.6 Syfte & Frågeställningar 
Med anledning av torkan sommaren 2018 som orsakade stor skada på 

jordbruksverksamheten i hela Sverige, och den förväntade effekten av klimatförändringar 

på extrema väderhändelser, är det av intresse att studera hur jordbruket förhåller sig till 

risken för extrema hydrologiska händelser. Kopplat till de strukturella förändringar som 

jordbruket genomgått i kombination med teorin om resiliens, hållbar utveckling, och 

katastrofriskreducering är det även av intresse att studera hur jordbruket som ett system i 

samhället operationaliserar strategier för att bygga resiliens. För att få en bred bild av 

situationen är det viktigt att samla in information från både jordbruksföretag och aktörer 

hos myndigheter och organisationer som arbetar med jordbrukets verksamhet och 

utveckling. 

 

Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för hur jordbrukssektorn 

operationaliserar resiliens för att hantera extrema hydrologiska händelser, och vilka 

förutsättningar det finns för att bygga resiliens inom jordbrukssektorn. För att uppnå 

syftet ska dessa frågeställningar besvaras: 
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• Vilka strategier används av aktörer inom jordbrukssektorn för att bygga resiliens 

inom jordbruket inför risken för extrema hydrologiska händelser? 

 

• Vilka förutsättningar finns det att identifiera, utveckla och genomföra strategier i 

syfte att bygga resiliens? 

 

1.7 Teori   
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ansats; teorin om resiliens. Inledningsvis 

presenteras definitioner på några centrala begrepp så som risk, katastrof, hållbar 

utveckling, och katastrofriskreducering som kan kopplas till teorin och avsnittet avslutas 

med en beskrivning av resiliens och DROP-modellen.  

 

1.7.1 Risk  

Begreppet risk har flera olika definitioner på grund av att det kan användas i många olika 

sammanhang. Den övergripande definitionen är att risk betyder osäkra resultat. Risk kan 

definieras som sannolikheten för att en oönskad händelse ska ske som leder till negativa 

konsekvenser (Berg, 2010). Nilsson o.a. (2000) förklarar dock att det samhälls-

vetenskapliga synsättet på riskbegreppet är mer detaljerat än denna förklaring och menar 

att individers riskuppfattning (kunskap, erfarenheter, och kontroll av risker) har stor 

betydelse för hur omfattande risken blir. Hur människor upplever risk har fått stor 

betydelse eftersom det påverkar huruvida människor känner sig säkra och hur människor 

agerar mot risker. Långa, riskfria perioder kan bidra till en upplevelse av säkerhet vilket 

gör människan mindre förberedd på risker (Andersson & Nilsen, 2015).  Jordbruket 

utsätts bland annat för väderrelaterade risker vilket kan leda till negativa konsekvenser 

för jordbruket i form av till exempel skördeförluster och materiella skador. Temperatur- 

och nederbördsvariationer innebär alltid risker och hur jordbrukare förhåller sig till och 

upplever dessa risker påverkar deras förmåga att hantera och förebygga negativa effekter.  

 

1.7.2 Katastrof 

Definitionen av begreppet katastrof är en traumatisk händelse som sker plötsligt som 

förstör och hindrar viktiga samhällsfunktioner (Norris, Stevens, Pfefferbaum, Wyche, & 

Pfefferbaum, 2008). Katastrofer som orsakats av ett naturfenomen har länge setts som 

"Guds vilja", något opåverkbart och oberoende av samhället, men inom den 

samhällsvetenskapliga katastrofforskningen menar man att katastrofer alltid är sociala 

fenomen. Ett naturfenomen blir bara en katastrof om det drabbar människan negativt på 

något sätt. Sker det till exempel en översvämning på en plats som är obebodd och som 

inte ger några konsekvenser för människan är det ingen katastrof utan enbart ett 

naturfenomen (Olofsson, Giritli Nygren, & Öhman, 2016). Katastrofrisk beskrivs som 

sannolikheten att de normala funktionerna hos ett socialt system förändras betydligt följt 

av någon fysisk händelse. Detta leder till en nödsituation med omfattande mänskliga, 

materiella, ekonomiska, och miljömässiga förluster, och att hanteringen av situationen 

kan kräva extern hjälp (IPCC, 2012). Jordbruk som drabbas av en väderkatastrof kan 

innebära att matproduktionen stoppas och jordbruket kan riskera att gå i konkurs om det 

inte får extern hjälp i form av till exempel inköpt foder och ekonomiska ersättningar.  
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1.7.3 Hållbar utveckling  

En vanlig definition av begreppet är; ”utveckling som uppfyller dagens behov utan att 

kompromissa förmågan hos framtida generationer att uppfylla deras behov” (egen 

översättning från engelska) (Becker, 2014, s. 131). Hållbar utveckling består vanligtvis 

tre pelare; ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Begreppet hållbarhet beskrivs ofta 

som förmågan att kunna uppehålla eller skydda, och begreppet utveckling definieras ofta 

som ett önskvärt stadie (mål), processer att nå detta stadie (förändring), och insatser att 

komma dit (aktivitet). Hållbar utvecklingen innefattar därför processer, aktiviteter och 

mål som kan bevaras över tid och skyddas från störningar (Becker, 2014, ss. 130-132). 

Hållbar utveckling har därför en tydlig koppling till riskhantering eftersom katastrofrisker 

är den främsta utmaningen för hållbar utveckling, enligt Becker. Ett hållbart jordbruk är 

något som världens länder strävar efter, vilket återspeglas tydligt i FN:s globala 

hållbarhetsmål som bland annat menar att jordens länder behöver sträva efter att 

uppehålla den biologiska mångfalden och förändra vår produktion och konsumtion för att 

minska människans ekologiska fotavtryck (UNDP, 2015). 

 

1.7.4 Katastrofriskreducering 

Katastrofriskreducering kan beskrivas som systematiska insatser för att analysera och 

hantera faktorer som orsakar eller leder till katastrofer, till exempel att reducera 

exponeringen för faror, minska sårbarheten hos sociala system, en hållbar natur- och 

markanvändning, och förbättrad förberedelse inför extrema händelser (Turnbull, Sterrett, 

& Hilleboe, 2013). Katastrofriskreducering innefattar det kunskapsfält och politikområde 

som fokuserar på samhällsutvecklingens betydelse för såväl skapandet som hanteringen 

av risker. Denna kunskap ska fungera som ett underlag för beslutsfattning och agerande 

för att minska sannolikheten att en händelse får negativa effekter. Det handlar om 

förebyggande och förberedande åtgärder, bygga en effektiv beredskap, hantera 

katastrofen när den väl sker, och återuppbygga samhället efteråt (Baez Ullberg & Becker, 

2016, ss. 24-33). Jordbruk, precis som andra företag, behöver ha en effektiv krishantering, 

kunna arbeta proaktivt för att minska riskerna och ha en förmåga att hantera utmanande 

händelser och effektivt återhämta sig. 

 

1.7.5 Resiliens 

En av de tidigare definitionerna av resiliens är att det beskrivs som ett mått på ett systems 

förmåga att absorbera förändringar och samtidigt kunna bevara sig själv (Holling, 1973). 

Senare har resiliens bland annat beskrivits som förmågan att bemöta förändringar i miljön 

och förändringar av mänskliga behov genom att bevara, anpassa, och transformera 

funktioner inom socioekologiska system (Bennett, o.a., 2014). Denna syn ser resiliens 

som en förmåga att ständigt utvecklas i takt med förändringar i tid och rum, till skillnad 

från de tidigare beskrivningarna som såg resiliens som förmågan att ”studsa tillbaka” till 

ett tidigare, stabilt tillstånd. Ordet resiliens kommer från det latinska ”resilire” eller 

”resilio” vilket betyder just att studsa tillbaka. En utveckling av konceptet är att det istället 

betyder ”bounce forward”, en förmåga hos samhället att anpassa sig och utveckla en 

motståndskraft mot katastrofer och chocker. Det är även ett sätt att minska sårbarheter 

hos människor och deras tillgångar och därav minska riskerna (Alexander, 2013). Inom 

forskningen av de globala miljöförändringarna har resiliens använts för att granska 

interaktionerna mellan människa och natur. Beskrivningen av resiliens inom denna 

forskning innefattar både ett systems kapacitet att återgå till ett tidigare stadie efter en 

katastrof och förmåga att utvecklas genom lärande och anpassning (Cutter, o.a., 2008).  
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I takt med att resiliens börjat användas inom fler discipliner har dess definition och 

användningsområden utökat. Moser o.a. (2019) förklarar att resiliens kan ses som en idé 

för att organisera och hantera komplexa och osäkra risker inom ett system. Detta sätt att 

se på resiliens har vuxit från forskning inom socioekologiska system och urban resiliens. 

Dessa vetenskaper menar att man bör se på risker, osäkerheter, och överraskningar som 

det normala i en högt dynamisk och sammankopplad värld, och att resiliens är ett sätt att 

hjälpa samhällen hantera en ökad komplexitet, osäkerhet, och potentiella förändringar 

(Moser o.a. 2019). Becker förklarar att samhällen måste vara resilienta för att kunna 

uppnå hållbarhet i vår komplexa och dynamiska värld som ständigt förändras, och han 

beskriver resiliens som förmågan för ett integrerat system mellan samhälle och natur att 

hålla sig inom de mänskliga och miljömässiga gränserna och samtidigt uppnå en 

kontinuerlig utveckling (Becker, 2014, ss. 143-146). 

 

Eftersom resiliens inom ett samhälle är starkt kopplat till miljöns förhållande och 

hanteringen av dess resurser är hållbarhetskonceptet en central del inom resiliens-studier 

(Cutter, o.a., 2008). Bennett o.a. (2014) beskriver dock att det finns skillnader mellan 

hållbarhet och resiliens och tar jordbruk som ett exempel. Hållbart jordbruk handlar om 

att optimera produktionen per areal med metoder som reducerar miljö- och 

resurskostnaden, till exempel mer effektiva bevattningstekniker som ger mer gröda per 

droppe, och klimatsmart jordbruk som släpper ut mindre växthusgaser. Sådana lösningar 

strävar efter att producera samma mängd eller mer livsmedel utan att orsaka en reducering 

av ekonomiska, miljömässiga eller sociala kapital nu eller i framtiden. Denna syn på 

hållbart jordbruk tar dock inte hänsyn till sårbarhet, resiliens, och sannolikheten för 

överraskningar (Bennett, o.a., 2014). Skillnaden mellan hållbart jordbruk och resilient 

jordbruk är att ett resilient jordbruk inte fokuserar på optimal produktion relativt till de 

sociala, ekonomiska, och ekologiska kostnaderna, utan istället fokuserar diskussionen på 

hur man ska bygga ett jordbrukssystem som är kapabel att möta rådande och kommande 

utmaningar, varav många fortfarande är okända (ibid). Samtidigt som resiliens används 

allt mer inom olika discipliner har kritik mot begreppet uppstått. Några av de vanligaste 

kritikpunkterna är;  

 

1) Förvirring på grund av de olika definitionerna av resiliens,  

2) en otydlig översättning av konceptet från naturvetenskapen till samhälls-

vetenskapen,  

3) en konservativ syn på resiliens som ett mål att återvända till ett tidigare stadie, och 

4) otillräcklig uppmärksamhet på normativa frågor och en oundviklig politisk 

resiliens (Moser o.a. 2019). 

 

Eftersom det inte finns någon specifik definition av resiliens anses det ibland vara för 

vagt för att vara användbart. Detta riskerar att försvåra bedömningen av resultatet och 

utvärderingen av processen (Turnbull o.a. 2013, s. 9). Kritiker ifrågasätter även om 

samma karaktäristika av resiliens som används för att motverka övergödning i en sjö kan 

användas för att bygga urban resiliens och menar att resiliens-litteraturen under-

teoretiserar sociala förhållanden. Dessutom används resiliens allt mer som ett modeord 

för att attrahera läsare, eller som ett politiskt ord och kan förknippas som allt för positivt. 

Om resiliens ses som allt för positivt kan det hämma kritiska debatter eller förhandlingar 

om de underliggande värdena, om vilka som är vinnare och förlorare, och det är 
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framförallt viktigt inom en social kontext att diskutera möjligheten att någons resiliens 

kan vara en annans sårbarhet (Moser o.a. 2019). Moser o.a. menar dock att forskare och 

beslutfattare från olika discipliner inte ska skrämmas eller hämmas av de olika 

definitioner och istället se möjligheterna att fortsätta utveckla begreppet. Det finns 

fördelar med att resiliens har ett brett användningsområde; det har ökat olika discipliners 

inflytande på definitionen och användningen av resiliens, och det ger även möjligheter 

för utbyte mellan disciplinerna för en fortsatt utveckling (ibid.). 

 

1.7.6 DROP-modellen 

Med tanke på att innebörden av resiliens skiljer sig behöver man mäta resiliens på olika 

sätt beroende på hur begreppet definieras och används (Moser o.a. 2019). Därför valdes 

DROP-modellen, illustrerad i figur 1, som bas för denna studie. Modellen är utvecklad 

för att adressera naturfaror, den fokuserar på platsers sociala resiliens där resiliens ses 

som en dynamisk process som påverkas av olika sociala, rumsliga, och tidsmässiga 

faktorer. Cutter o.a. förklarar att modellen är platsspecifik men att yttre faktorer så som 

policys och statliga regleringar påverkar samhällets resiliens och att det inte går att 

isolerat analysera ett socialt system (Cutter, o.a., 2008). 

 

 
Figur 1: DROP-modellen (efter Cutter o.a., 2008). 

 

DROP-modellen inleds med föregående förhållanden vilket innefattar processer som sker 

mellan den sociala, byggda och naturliga miljön som skapar sårbarheter och resiliens i 

det sociala systemet. Dessa förhållanden interagerar med händelsens karaktäristika som 

inkluderar händelsens frekvens, varaktighet, intensitet, magnitud, och händelsens 

inledande hastighet. Hanteringsreaktioner är samhällets direkta reaktioner på händelsen 

som exempelvis inkluderar förbestämda evakueringsplaner, informationsspridning, och 

krishanteringsplaner. Katastrofens påverkan är en summering av de första tre delarna av 

modellen som sedan påverkas av absorberingskapaciteten vilket är samhällets förmåga 

att absorbera händelsens effekter. Om kapaciteten inte överskrids (markerat med ”Nej-

pilen”) så resulterar det i en hög grad av återhämtning som inte kräver några 

anpassningsprocesser, men om en händelse är så omfattande att den överskrider den 

lokala kapaciteten (markerat med ”Ja-pilen”) leder det till frågan om en adaptiv resiliens-

process aktiveras eller inte. Den adaptiva resiliens-processen innehåller förmågan att 

improvisera och dra lärdomar. Socialt lärande sker när ”fördelaktiga 
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improvisationsaktioner formuleras in i institutionella policys i syfte att hantera framtida 

händelser” (egen översättning från engelska) (Cutter, o.a., 2008) och påverkar därför 

samhällets resiliens. Det är viktigt att separera socialt lärande med det Cutter o.a. kallar 

för ”lessons learned”, vilket sker efter en händelse och innebär att man har identifierat 

vad som gick rätt och vad som gick fel i hanteringen av en händelse. Detta lärande kan 

man se som rekommendationer och det är inte säkert att de används vid nästa händelse 

eller att människor kommer ihåg dem. Grad av återhämtning och den potentiella 

kunskapen som skapats genom adaptiv resiliens påverkar samhällets sårbarhet och 

resiliens för nästa händelse genom antingen mildrande eller förberedande processer.  
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2. Metod  
Forskningsmetoden som användes för denna studie är en fallstudie. Denna metod ansågs 

lämplig eftersom den används för att beskriva en företeelse på djupet hos en individ, en 

grupp, i ett samhälle, eller i sociala sammanhang. En fallstudie bidrar även till 

teoriutveckling genom att bekräfta eller fördjupa en teori, och metoden rekommenderas 

för studier som planeras utifrån teoretisk kunskap (Dychawy-Rosner, 2017, ss. 38-39). 

Fallstudien inkluderade intervjustudier med aktörer inom jordbrukssektorn i Västra 

Götaland i kombination med en dokumentanalys. 

 

2.1 Urval  
LRF i Västra Götaland kontaktades via mejl med förfrågan om de kunde rekommendera 

lantbrukare som kunde medverka i en intervju. LRF rekommenderade tre lantbrukare 

varav två tackade ja till medverkan och ytterligare en lantbrukare kontaktades med hjälp 

från bekanta. För att samla information från myndigheter, organisationer och föreningar 

inom jordbrukssektorn kontaktades LRF, Jordbruksverket, och länsstyrelsen i Västra 

Götaland med förfrågan om de kunde rekommendera en person som kunde medverka i 

en intervju. LRF rekommenderade en person, denna person kontaktades och hon tackade 

ja till medverkan. Jordbruksverket rekommenderade att i första hand kontakta 

länsstyrelsen eftersom de ansvarar för vattenfrågor inom jordbruket och har en regional 

kunskap inom ämnet. En person på länsstyrelsens landsbygdsavdelning kontaktades som 

tackade ja till medverkan. Denna person rekommenderade även en kollega på 

vattenavdelningen som också tackade ja till medverkan. Sammanlagt intervjuades sex 

personer: 

 

Respondent 1 Landsbygdsavdelningen, länsstyrelsen Västra Götaland sedan 2016 

Respondent 2 
Mjölkproduktion (200 kor, 200 hektar), LRF:s krishanteringsråd, 
markväxtagronom och aktiv inom lantbrukarfrågor sedan 2000 

Respondent 3 Ekologisk mjölkproduktion (300 hektar) sedan 1997–1998 

Respondent 4 LRF i Västra Götaland sedan 1996, och egen gård 

Respondent 5 Vattenavdelningen, länsstyrelsen Västra Götaland sedan 2011 

Respondent 6 
Ekologisk mjölkproduktion och växtodling (300 kor och 650 hektar) sedan 
2001, agronom. 

 

Urvalet av intervjupersoner var både avsiktlig och av snöbollskaraktär för att få tag på de 

personer som ansågs kunde ge mest detaljerad information. Det är vanligt att urvalet görs 

medvetet i kvalitativa studier eftersom forskaren vill se till att de mest relevanta 

respondenterna medverkar. Likväl är det viktigt att inkludera ett brett spektrum av 

information och synpunkter. Genom att medvetet välja ut respondenter har man möjlighet 

att inkludera personer som man antar har olika åsikter eller kunskaper. Det är viktigt att 

försöka undvika en snedvridning i studien genom att endast intervjua personer som 

kanske bekräftar ens egna förutfattade meningar (Yin, 2013, s. 93). I denna studie 

inkluderades både respondenter som arbetar mer praktiskt med jordbruk och de som 

arbetar mer strategiskt på länsstyrelsen och LRF. Snöbollsurval kan vara lämpligt inom 

kvalitativa studier om de inte görs av bekvämlighet (ibid). Under en diskussion med 

respondent 1 på länsstyrelsen rekommenderades en kollega på vattenavdelningen bland 
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annat med bedömningen att denne kunde komplettera informationen från 

landsbygdsavdelningen.  

 

Under mailkontakten med respondenterna presenterades en sammanfattning av studiens 

syfte, under vilken period som intervjuerna planerades att genomföras och en ungefärlig 

tid som intervjun skulle ta. Om intervjun skulle ske på plats eller via telefon bestämdes 

mellan mig och respondenten genom att diskutera vad som ansågs mest lämpligt. Fyra 

intervjuer hölls på respondenternas arbetsplatser och två via telefon. Under kontakten 

med respondenterna innan intervjuerna var det några som bad om mer detaljerad 

information om studien för att bättre kunna förbereda sig inför intervjun. Beskrivning av 

studiens syfte, frågeställningar och teoretiska ram skickades till dem. 

 

2.2 Datainsamling 

Semi-strukturerade intervjuer genomfördes för att samla in data. Denna intervjumodell 

ger möjlighet att besvara frågeställningar och syfte samt att hålla samtalet öppet och 

flytande (Yin, 2013, ss. 136-138). Inför varje intervju förbereddes ett frågeformulär för 

respondenterna som utvecklats utifrån studiens frågeställningar och DROP-modellen. 

Frågeformuläret återgavs inte ordagrant under intervjuerna utan var endast till som 

vägledning och stöd för att föra samtalet med informanten (Yin, 2013, s. 107). Detta 

förhållningssätt gav möjlighet till en fördjupning i ämnet och författaren kunde aktivt 

medverka i samtalet och ställa följdfrågor (Galletta, 2013, s. 47). Efter att två intervjuer 

genomförts drogs slutsatsen att frågeformuläret kunde utvecklas för att kommande 

intervjuer skulle bli mer effektiva. Bland annat ändrades formuleringen och 

ordningsföljden av en del frågor och detta resulterade i att de resterande fyra intervjuerna 

hade en bättre diskussion enligt författaren egna bedömning. 

 

Intervjuerna spelades in med en mobilapplikation för att på bästa sätt kunna få med så 

mycket information som möjligt från samtalen. Det ansågs som en fördel att erbjuda 

respondenterna kopior av materialet för att kunna få feedback på att författaren tolkat det 

som sades under intervjun korrekt. Denna process minskar risken att respondenternas svar 

tagits ur kontext eller tolkats fel (Yin, 2013, ss. 159-160). Dessa mejlades ut till respektive 

respondent med en förfrågan om feedback varav fem återkom med kommenterar (fyra via 

mejl och en via telefon). En respondent efterfrågade en diskussion om hur lantbruket 

hanterade bränderna 2018 med tanke på att bränderna var en effekt av torkan. Eftersom 

det inte var med i intervjun mejlades det fyra kompletterande frågor till denna respondent, 

och svaren som skickades tillbaka via mejl lades till i resultatet:  

 
1. Hur hanterade lantbruket brandsituationen sommaren 2018?  
2. Hur samarbetade lantbruket med myndigheter och kommuner?  

3. Vad har ni lärt er av denna händelse? 

4. Hur kan lantbruket förbereda sig på att liknande händelse kan hända igen?  

 

Vidare gjordes en dokumentanalys av rapporter från bland annat Jordbruksverket och 

länsstyrelsen i syfte att göra en triangulering. Det är en metod som ofta rekommenderas 

inom kvalitativ forskning för att öka validiteten av resultatet. Genom att studera 

fenomenet från olika datakällor; till exempel från intervjuer, observationer, och genom 

en litteraturgranskning kan man granska möjliga skillnader och likheter (Yin, 2013, s. 



 

17 

 

155). Genom att intervjua personer inom sektorn som jobbar praktiskt och strategiskt 

samt att analysera dokument kunde en triangulering genomföras.   

 

2.3 Dataanalys 
Kvalitativa analysansatser delas ofta in i induktiva och deduktiva förhållningssätt. En 

deduktiv ansats utgår från teorier för att skapa hypoteser och testa dessa mot verkligheten, 

och en induktiv ansats utgår från observationer av verkligheten för att skapa teorier. En 

abduktiv ansats däremot, utgår från en bred teoretisk bas och utvecklar sedan sin 

teoretiska repertoar under studiens gång. Genom en dialektisk process växlar forskaren 

mellan teorin och empirin under datainsamlingen och analysprocessen i syfte att tänka 

kreativt och via intressanta upptäckter utveckla teorin (Timmermans & Tavory, 2012). 

Analysen av empirin utgick från frågeformulärets tematiska delar som innefattar en bred 

teoretisk ram och under analysprocessen har författaren återgått till litteraturen om 

resiliens för att utforska olika teoretiska resonemang i syfte att utveckla kunskap och 

förståelse. Därav är forskningsprocessen präglad av en abduktiv ansats. 

 

Det är viktigt att ordagrant dokumentera vad respondenten säger under intervjun, vilka 

uttryck hen använder och undvika att göra egna omskrivningar (Yin, 2013, ss. 159-160). 

De inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys. Denna analysmetod studerar likheter och skillnader i vad som har sagts. 

Skillnaderna presenteras genom att kategorisera och skapa teman. Denna analysmetod 

utgår inte från förbestämda kategorier utan låter datat utveckla och namnge kategorierna 

(Hsieh & Shannon, 2005). Texten lästes igenom flera gånger för att få en överblick av 

innehållet. Sedan plockades meningsbärande enheter ut och dessa kondenserades. 

Kontexten i de kondenserade enheterna analyserades för att sedan utveckla 2 kategorier 

innehållande 4 teman respektive (Graneheim & Lundman, 2004), som presenteras i tabell 

1. Under analysprocessen kan man behöva gå tillbaka och ändra kategorierna och 

subkategorierna tills man uppnår en lämplig organisering av datat (Yin, 2013, s. 104), 

vilket gjordes i denna studie. 

 

2.4 Etiska överväganden 
Flera etiska aspekter framkom under denna studie. För att spela in ljudet under 

intervjuerna krävs det att man ber om tillåtelse  (Yin, 2013, s. 173), vilket respondenterna 

fick möjlighet att göra i början av intervjuerna. Ur ett etiskt perspektiv är det även viktigt 

att ha en tydlig plan över hur det inspelade materialet kommer få spridas och hur det ska 

lagras för att uppnå en datasäkerhet (Yin, 2013, s. 174). Därför blev respondenterna 

informerade om att materialet kommer att offentliggöras och att det inspelade materialet 

kommer raderas efter studien. Vid intervjuer är det dessutom viktigt att respondenternas 

identitet inte kan fastställas. Under analysen av intervjun är det därför viktigt att ta bort 

delar som kan identifiera personen eller som kan anses vara känslig för denne, till exempel 

personlig information, arbetsroll etc. (Vetenskapsrådet, 2017).   
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3. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet från innehållsanalyserna och dokumentanalysen. 

Resultatet har delats upp i två delar som baseras på studiens två frågeställningar; 

”strategier” och ”förutsättningar för resiliens” (tabell 1).  

 
Tabell 1. Kategorier och teman baserat på innehållsanalysen. 

Strategier Förutsättningar för resiliens 

Kommunikation och samarbete Erfarenhet 

Lärande Lokala förhållanden 

Förberedande och förebyggande Jordbrukspolitik 

Anpassning Ekonomiska förutsättningar 

 

3.1 Strategier 
Denna kategori innehåller de strategier och arbetssätt som jordbrukssektorn använder sig 

av för att hantera torka och översvämningar baserat på det som togs upp i intervjuerna 

och från dokumentanalysen. Denna kategori kan kopplas till hanteringsreaktioner, 

adaptiv resiliens, samt förberedande och mildrande processer i DROP-modellen.  

 

3.1.1 Kommunikation och samarbete 

Majoriteten av respondenterna berättade att en stark samarbetsvilja, stort deltagande, och 

ökad medvetenhet uppstod under torkan 2018. LRF startade foderförmedlingsgupper på 

Facebook så att lantbrukare som hade foder över kunde sälja till behövande (respondent 

4), och respondent 2 berättade att de kunde skörda gräs på marker som vanligtvis inte 

skördas, till exempel på campingplatser, golfbanor, och militärens marker. Dock kunde 

detta ibland vara problematiskt när det inte fanns rätt maskiner tillgängligt, och att 

transportera maskinerna långt kunde bli dyrare än att köpa foder (respondent 1). 

Respondent 6 upplevde att han inte hade fått tillräckligt med information om hur 

tillståndet var runt om i landet.  

 

”Halm är ju ett typexempel, man hade ju väldigt svårt att få uppfattning hur mycket 

halm plockades in i övriga delar av Sverige och östra Sverige var också hårt 

drabbat men det fanns ju liksom områden i Sverige som inte var så hårt drabbade 

så det blir ju en viss prisspekulation här som påverkar och halmen är ett bra 

exempel för alla raggade in halm och vi betalade bra mycket här i områden i 

Västergötland” (Respondent 6).  

 

På grund av den stressade situationen hade respondent 6 inte själv tid att ringa runt för att 

samla in lägesinformation, men hade rådgivningen varit snabbare hade han väntat med 

att köpa halm till efter vintern då priset sjönk. 

 

Det finns olika samarbetsformer för att hantera risken för översvämningar samt sprida 

kunskap och erfarenheter om vattenfrågor. Bland annat finns det vattenråd som är 

frivilliga, lokala samverkansgrupper för vattenfrågor, det finns älvgrupper som är 

frivilliga, regionala samordningsorgan som syftar till att sprida kunskap om vattendraget 



 

19 

 

för att underlätta för samarbete under högflödessituationer, och det finns 

markavvattningssamfälligheter som är en sammanslutning av fastighetsägare där ägarna 

har ett lagstadgat ansvar att underhålla sina vattenanläggningar som syftar till att sänka 

grundvattennivån i ett specifikt område (Jordbruksverket, 2016, ss. 56-58). Från 

intervjuerna framkom det även att jordbrukssektorn ofta ordnar med informationsträffar 

och andra former av kommunikationsmöjligheter som ett sätt att sprida kunskap och 

erfarenhet mellan lantbrukare. LRF kan ordna med informationsträffar, kurser och 

studiecirklar, respondent 3 är med i några grupper på Facebook och har även anmält sig 

till en kurs inom markavvattning, och respondent 2 berättade att de under våren 2019 

hade ett seminarium där de hade bjudit in en lantbrukare från Öland som delade med sig 

av sina erfarenheter att under normala somrar jobba i relativt torra förhållanden.  

 

Under intervjuerna diskuterades det även vikten av att länsstyrelsen, LRF, och kommuner 

har en nära samverkan. För att länsstyrelsen ska kunna göra bedömningar om lägesbilden 

och kunna ta beslut om bland annat vattenuttag behövs det lokal och praktisk kunskap 

som lantbrukare besitter (respondenter 1, 4, och 5). Under krissituationer är det även 

länsstyrelsen som högsta beredskapsmyndighet i länet att ansvara för att stötta 

kommunerna i deras kommunikation till invånarna (respondent 5). Under torkan 2018 

ordnade länsstyrelsen informationsmöten med kommunerna om kriskommunikation 

angående hur allmänheten kunde hjälpa till i en krissituation. 

 

”Ur brandsynpunkt så var det väldigt jobbigt när det var grillförbud under väldigt 

lång tid, väldigt mycket media, upprörda enskilda individer som var väldigt arga 

att dom inte kunde grilla och hur man liksom kommunicerar sådana saker utan att 

det blir jättetokigt […] hur kan man bidra för att hjälpa till i en krissituation genom 

att inte se till att det brinner, genom att inte förbruka mer vatten än vad man 

behöver, genom att äta svenska livsmedel” (respondent 1). 

 

Ett exempel på bra samarbete mellan länsstyrelse, kommuner, lantbrukare och LRF var 

hanteringen av bränderna sommaren 2018. Det var mycket oroligt när tröskorna skulle 

börja gå på grund av risken för gnistbildning vilket gjorde att länsstyrelsen ordnade 

kampanjer inför skörden om bland annat vattentunnor och annan utrustning (respondent 

1). Lantbrukare informerade kommuner via LRF om hur många och hur stora tunnor de 

kunde bidra med, och kommunen informerade i sin tur om påfyllningsplatser för 

tunnorna. Under krisen hölls det månatliga möten mellan LRF och länsstyrelsen 

(respondent 2). 

 

3.1.2 Lärande 

Under intervjuerna har det lyfts fram många exempel på lärdomar som kan kategoriseras 

som ”lessons learned” kopplat till torkan 2018. Respondent 4 berättade att en lärdom var 

att dräneringar var mycket viktigt även under torra år eftersom det var i dräneringarna det 

växte som mest. Ytterligare en lärdom var att jordbrukare behöver ha ordning på sina 

saker, till exempel om man har bevattning att man underhåller det systemet, och ha 

ordning på sina tillstånd för vattenuttagning. ”Jag tror också att vi lärde oss eller vi fick 

en påminnelse om hur viktigt det är att vi tar hand om varandra som… många är 

ensamföretagare men det är också viktigt att vi har koll och tar hand om våra grannar” 

(respondent 4). Respondenter 2 och 4 lärde sig hur viktigt det är att ha en god dialog och 

torkan visade hur snabbt samhället kan ställa upp för lantbruket. ”När det blev kris så 
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agerade Sverige på ett annat sätt […] jag tror att väldigt många kände nog också det här 

att ja, där är samhället med oss. Det var nog viktigt att veta att det” (respondent 4). 

 

LRF förde en diskussion med länsstyrelsen över hur länsstyrelsen kan förbättra deras 

kunskap om och kartlägga vart man får ta vatten under en kris. Att identifiera lämpliga 

vattenuttag var en komplicerad process under torkan och LRF menade att länsstyrelsen 

behöver göra alla beräkningar i förtid för att vara bättre förberedd och kunna ge snabba 

beslut. Under torkan 2018 kunde det, trots att länsstyrelsen arbetade mer 

lösningsorienterat, ta upp till några veckor att få ett tillstånd godkänt vilket inte fungerar 

under sådana extrema situationer (respondent 4). I normala fall kan det ta ca 6 månader 

innan beslutet kan tas eftersom länsstyrelsen enligt miljöbalken måste göra en 

undersökning och samla in synpunkter från berörda aktörer och fastighetsägare. Om inte 

den som skickar in anmälan har gjort en bakgrundsundersökning behöver länsstyrelsen 

göra det och därför kan det ta lång tid. Som ett svar på den utdragna hanteringen under 

torkan 2018 testas det för tillfället om länsstyrelsen under exceptionella händelser kan ta 

förenklade beslut under en period för att kunna få igenom besluten snabbare under 

händelser då tiden är kritisk (respondent 5). 

 

Det fanns även exempel på lärdomar som kan definieras som socialt lärande, där lärdom 

lett till konkreta förändringar för att underlätta den framtida krishanteringen. 

Länsstyrelsen har, som en följd av torkan, identifierat och karterat bevattningsbehovet i 

länet för att kunna se var behovet är som störst, och tagit fram en regional 

vattenförsörjningsplan. Länsstyrelsen har även utvecklat en ny krisledningsplan som har 

förtydligat roll- och ansvarsfördelningen samt ändrat planeringen av bemanning under 

olika stadier av kris. Länsstyrelsen ska dessutom genomföra en omfattande krisövning 

2020 där planen ska testas praktiskt (respondent 5). Länsstyrelsens uppdrag enligt den 

utvecklade krisledningsplanen är att under krissituationer bland annat vara en 

sammanhållande enhet för länets krisberedskap, ha förmåga att omgående upprätta en 

ledningsfunktion för samordning och information, ansvara för att ordna en regional 

lägesbild, och under höjd beredskap ansvara för och samordna de civila 

försvarsåtgärderna (Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 2018). 

  

Länsstyrelsen har vid tidigare tillfällen gjort förändringar i deras krisledning som en följd 

av en kris. För några år sedan skedde det ett stort oljepåslag på kusten utanför Göteborg. 

Då hade inte länsstyrelsen tydliga krisledningsrutiner så Tjörns kommun fick ta ett stort 

ansvar till en början. Länsstyrelsen insåg dock att kommunen inte själv kunde hantera 

situationen och tog över krishanteringen. Med dagens rutiner hade länsstyrelsen gått in 

direkt och tagit över räddningstjänsten (respondent 5).  

 

3.1.3 Förberedande och förebyggande 

Tidpunkten då en kris inträffar har betydelse för hur väl man är förberedd. Respondent 6 

förklarade att om torkan hade inträffat några år senare hade han varit mycket bättre 

förberedd. Under våren 2018 hade han nämligen beställt extra en plansilo1 för grovfoder 

för att kunna utöka sitt lager till att hålla ett och ett halvt års foder. 2018 års skördar hade 

han behövt för att kunna bygga upp sitt lager, men istället kom torkan. Ett av de bästa 

                                                 
1 Plansilo: En förvaringsbyggnation som är konstruerad som en enda stor behållare för att förvara till 

exempel djurfoder.  
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”försäkringsskydden” en lantbrukare kan ha är ett stort lager, men respondent 6 tror att 

den pressade lönsamheten gjorde att många lantbrukare hade för små lager under torkan 

2018. Förutom att bygga upp en buffert av foder kan förberedande strategier handla om 

att ha en fungerande dränering för att få en bra tillväxt, så rötterna kan växa sig neråt och 

blir robusta och motståndskraftiga. Dräneringssystem kräver dock underhåll för att vara 

effektiva (respondent 2). Respondent 2, som normalt har lite torrare jordar, försöker jobba 

med växter som har stora rotsystem eftersom de klarar lite torrare förhållanden, men 

nämnde att de ändå hade kunnat vara bättre förberedda inför torkan. 

 

”Hade vi varit beredda på det då hade vi nog, ah, då hade vi ju löst bevattning. Vi 

har kanske 15 hektar som vi kanske skulle kunna bevattna och det är klart det hade 

ju vi löst innan om vi hade varit beredda på det då. Sen hade inte det löst helheten 

[…] hade vi haft en beredskap på det på lite sikt kanske, säg fem års sikt eller så, 

så kanske vi hade försökt lösa bevattningstillstånd och kanske någon anläggande 

av en damm på en annan del av vår åkerareal så att vi hade haft möjlighet att 

bevattna större areal” (respondent 2). 

 

Det finns krav på att stora mjölkbesättningar ska ha reservelverk som kan köras på diesel 

i syfte att mjölkning och utfodring ska fungera under ett eventuellt elavbrott 

(Jordbruksverket, 2016, s. 34). Respondent 3 har funderingar på att investera i solceller 

och en biogasanläggning för att minska sitt behov av inköpt el, men det är kostsamma 

investeringar så han får ta en investering i taget. Respondent 3 uttryckte vikten av att ha 

dubbla system på gården. Under sommaren skulle de ta upp och underhålla en pump och 

då gick den sönder. Om de inte hade haft två vattenkällor hade de inte haft något vatten 

alls under några dagar. ”När vi köper nya maskiner så sparar vi oftast dom gamla och 

ställer för blir det ett haveri på den nya så, och det är likadant med vatten och el” 

(respondent 3). Det är svårt att förutse vad nästa risk kommer vara och därför är det svårt 

att vara helt förberedd. Bland annat nämnde han att han egentligen inte vill lagra en stor 

mängd olja på gården med tanke på stöldrisken men samtidigt vill han ha bra marginal 

för att inte riskera att lagret tar slut. För att lösa detta funderar han på att installera 

videoövervakning för att öka säkerheten (respondent 3). 

 

Länsstyrelsen och LRF arbetar med att stötta jordbrukare i deras förebyggande arbete. 

LRF:s uppgift är att hjälpa sina medlemmar och se till att de skaffar sig de verktyg de 

behöver för att hantera dessa frågor (respondent 4). För några år sedan karterade 

länsstyrelsen översvämningsrisken i syfte att identifiera lämpliga områden att bygga 

våtmarker på. Markägare som hade lämpliga områden tillfrågades om de kunde tänka sig 

att bygga på sin mark och få finansiellt stöd för det. Det var dock inte många som var 

intresserade. Har man inte själv några erfarenheter av att ens mark svämmar över kan det 

vara svårt att inse fördelarna med sådana förebyggande insatser. Länsstyrelsen behöver 

bli bra på att motivera för att få markägare och skogsägare att bygga våtmarker i syfte att 

hantera översvämningar (respondent 5). Trots att det går att skydda sig mot flöden med 

en återkomsttid på 5–10 år är det inte vanligt att lantbrukare gör det på grund av att 

åtgärderna så som pumpar och vallar är dyra. I de fall då det är för dyrt att investera i 

skyddsåtgärder kan försäkringslösningar vara mer lämpliga för den enskilde företagaren. 

Dock tillägger Jordbruksverket att större händelser som påverkar samhällsekonomin 

behöver förebyggande åtgärder och utveckling av en organisation för krishantering 

(Jordbruksverket, 2016, s. 63). 
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3.1.4 Anpassning 

Varken jordbruket eller samhället var förberedda på torkan, berättade respondent 4. Dock 

ställde lantbrukare snabbt om genom att bland annat prata med sina rådgivare och planera 

förändringar i foderstaten2. I somras utfärdade länsstyrelsen dispenser för att kunna 

skörda alla kantzoner och rädda allt som gick att rädda till foder. Till exempel kunde de 

tillåta plöjning av rapsen runt den 14–15 juni, och för att ytterligare underlätta under den 

ansträngda situationen begärde inte länsstyrelsen in dispenser för avvikelser från EU-

ersättningar och menade att det inte skulle vara effektivt i denna situation. Istället gick de 

endast ut på kontroller för att hantera dessa saker på plats i syfte att ha ett enkelt och 

pragmatiskt förhållningssätt. Länsstyrelsen har en myndighetsutövning som utgår från 

regelverk som de inte kan bortse från men inom dess gränser kan länsstyrelsen vara 

hjälpsamma och anpassningsbara (respondent 1). 

 

De vanligaste anpassningsåtgärderna som lantbrukarna tog till sig under torkan 2018 var 

att de fick köpa in foder till djuren och/eller ta helsäd3 som foder istället för att sälja det 

som spannmål.  Respondent 2 berättade att de hade mer foder 2018 jämfört med 2017 

vilket berodde på öppenheten och villigheten från omgivningen att hjälpa till vilket inte 

fanns i samma omfattning året innan. Respondent 6 berättade att han också kunde åka 

runt och samla in foder "man fick åka ut och försöka komma över foder, men sen är jag 

ekologisk också och då var det större krav på, då kunde jag inte hämta vilket foder som 

helst." Räddningen var att det fanns många ekologiska vallfröodlingar4 i närheten som 

när de tagit sitt vallfrö lät gräs växa upp vilket han sedan fick lov att köpa. 

Anpassningsåtgärderna syftade till att få in tillräckligt med foder för djuren men detta 

fick ekonomiska konsekvenser för jordbruksföretagen. Respondent 6 berättade att torkan 

kostat hans företag ungefär 2,5–3 miljoner kronor, 6 000–10 000 kronor per ko vilket kan 

jämföras med den totala avkastningen på en ko som ligger på ca 30 000–40 000 kronor. 

Han fick ett torkstöd på 143 000 och har under 2019 sökt stöd på ytterligare 100 000, men 

detta täcker inte totalkostnaden på långa vägar. 

 

Under sommaren 2018 var även bränder en stor problematik. Många lantbrukare ställde 

frivilligt upp med förare och flytgödseltunnor5 som kunde stå fyllda med vatten 

(respondent 2). Brandrisken resulterade i ett långvarigt grillförbud som hade stor 

påverkan på åtgången av framförallt griskött. Det resulterade i att många lantbrukare stod 

med överfulla stallar eftersom man inte fick slakta sina djur, mer foder gick åt än planerat 

och lantbrukaren fick inte in den likviditet man hade planerat för (respondent 4). ”Ja, en 

sak var ju när det var svårt att bli av med slaktdjur och sådant, vi har ju haft precis fullt 

med djur, nästan överfullt, och även om de hade gott med foder så har de ju ätit mer än 

en vanlig vinter” (respondent 3). Respondent 3 förklarade att foderlagret kommer räcka 

men marginalerna är inte så stora som han hade önskat.  

 

Under torkan 2018 utfärdades det en del prioriteringar. Respondenter 1, 4, och 5 berättade 

att länsstyrelsen gjorde prioriteringar av vattenkonsumtionen; människans behov kom 

                                                 
2 Foderstat: En kombination av olika foder där sorterna och mängden varierar beroende på djurart och den 

önskade utvecklingen hos djuret. 
3 Helsäd: Skörd av spannmål som inte är helt mogen där både strå och ax slås för att användas till foder. 
4 Vallfröodling: Vallväxter skördas till hö.  
5 Flytgödseltunna: En lantbruksmaskin med stor behållare för transport och spridning av gödsel. 
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först, sen kom djur, deras foder och betesmarker, och sedan bevattning av grödor och 

grönsaker. Länsstyrelsen gjorde även prioriteringar inom deras krisledning som satte ett 

fokus på frågorna rörande livsmedelsproduktion och att andra arbetsuppgifter fick stå 

tillbaka (respondent 1). Regeringen beslutade om ett ersättningspaket på 1.2 miljarder 

som skulle delas ut till jordbruket. LRF uppskattade dock de totala kostnaderna till 10 

miljarder vilket innebär ungefär två årslöner för varje lantbrukare. Det kommer 

förmodligen ta två till tre år innan jordbruket är helt återställt, förutsatt att inget annat 

händer (respondent 4). För att hantera effekterna av torkan har bland annat Arla betalat ut 

hela sin vinst till sina medlemmar, ordnat med olika krispaket och förlängda krediter och 

på olika sätt försökt hjälpa till både likviditetsmässigt och i affärer (respondent 4). Efter 

torkan har länsstyrelsen satt in resurser och prioriterat handläggningen av 

jordbrukarstöden för att kunna få ut de finansiella ersättningar som lantbrukare har rätt 

till enligt EU:s jordbrukspolitik. Detta arbetet är extra viktigt 2019 med tanke på den 

likviditetssituation som råder efter torkan (respondent 1). 

 

3.2 Förutsättningar för resiliens 
Denna kategori sammanfattar de diskussioner som tagits upp från intervjuerna som kan 

svara på frågeställningen om vilka förutsättningar det finns för att bygga resiliens inom 

jordbrukssektorn. Det innefattar processer och funktioner både inom och utanför sektorn 

som skapar möjligheter och hinder för resiliens. Denna kategori kan kopplas till 

föregående förhållanden i DROP-modellen.  

 

3.2.1 Erfarenheter 

Länsstyrelsen i Västra Götaland är mer van vid att hantera lokala händelser av torka och 

översvämningar som endast drabbar vissa områden. Det vanliga är att länsstyrelsen går 

upp i stab under valarbete eller liknande men inte för en sådan händelse som utspelade 

sig sommaren 2018. Åtminstone har det inte skett under lång tid (respondent 1). Samtliga 

respondenter menade att torkan var en unik händelse och varken länsstyrelsen eller LRF 

har erfarenhet av att hantera någon sådan väderhändelse som drabbat hela länet samtidigt. 

För ca 3–4 år sedan lämnade länsstyrelsen in ett EU-projekt som handlade om 

översvämningar och torka i Sverige, men detta ifrågasattes eftersom det inte ansågs 

relevant att planera hantering av torka i Sverige. "Jag tror att de näst intill blev 

utskrattade utav de som skulle ta emot projektet för att torka var ju inte på tapeten" 

(respondent 5). Länsstyrelsens arbete med frågor om torka har blivit lättare eftersom 

samhället har fått en ökad förståelse för riskerna de senaste åren. Dock glömmer 

människor fort, förklarade respondent 1, och respondent 6 påpekade att Sverige har 

drabbats hårt av torka innan, till exempel den som orsakade utvandringen för ca 120 år 

sedan. 

 

Erfarenhet har en stor betydelse för lantbrukets förebyggande arbete men även för 

lantbrukares riskmedvetenhet. Har man normalt inte ett behov av bevattning är det inte 

heller troligt att man har ett bevattningssystem tillgängligt på gården, eller att 

bevattningssystemen inte är bra underhållna om man inte använt dem på flera år och då 

kan det vara besvärligt att få igång det snabbt när en torka inträffar (respondent 4). LRF 

har mer erfarenhet av att arbeta med översvämningar, vattenfrågan har varit viktig för 

medlemmarna under en lång tid, och översvämningar ses generellt som ett större problem 

(respondent 4). Respondent 3 nämnde att de har erfarenhet av översvämningar. En 

händelse med kraftig nederbörd under 80-talet i kombination med att en av tre pumpar 
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gick sönder resulterade i att åkern svämmade över och stod i vatten i vecka. Respondent 

6 nämnde att han också har erfarenhet av några blöta år runt 1999–2000 vilket ledde till 

en stor skördeförlust av vete.  

 

Erfarenheter av tidigare händelser kan även leda till förebyggande åtgärder som kan öka 

resiliensen. Respondent 3 berättade om en händelse som var nära att bli en katastrof och 

att dessa erfarenheter ledde till förändringar på gården.  

 

”Vi höll på att drabbas av en katastrof som inte blev en katastrof som tur var, i 

höstas när jag startade spannmålstorken så började det osa bränt här och då gick 

jag och stängde av torken för det visade ju sig att det var en brand i torken som i 

och med att jag tömde torken så slockna det här, men det hade ju kunnat spritt sig 

till en total katastrof och brunnit ner […] och det var ju en oljepanna som var 

gammal och dålig som var orsak till detta så just nu så håller vi på att bygga en 

spannmålstork här, en sån här med pelletspanna och dessutom är torken då 

fristående, det är många meter emellan så att en eventuell brand inte kan sprida 

sig till djurstallar” (respondent 3). 

 

3.2.2 Lokala förhållanden 

Lika viktigt som det är att branschen är ekonomiskt lönsam är det att den är attraktiv, att 

man vill jobba där och satsa på att ta över en gård eller utbilda sig inom området 

(respondent 1). Respondent 3 berättade att han känner en stolthet över sin verksamhet, att 

den är ekologisk känns väldigt rätt, och respondent 2 förklarade att familjen har en 

jätteviktig roll i att stötta ens arbetssituation, och det behövs en fungerande landsbygd; 

att samhällsfunktionerna finns tillgängliga som ger förutsättningar för att bo och leva där.  

 

Jordbruket är dessutom mycket väderberoende (respondent 1 och 6), och även om det är 

tydligt att många verksamheter påverkas av torrperioder och översvämningar så är det 

annorlunda för jordbruket. Finns det inte tillräckligt med vatten eller om vattnet är 

förorenat kan det självklart påverka processer hos många företag men inom jordbruket är 

det helt avgörande för produktionen (respondent 1). Jordbruk behöver dessutom anpassa 

sig till de lokala förhållandena. Bland annat beskrev respondent 2 att eftersom det redan 

är relativt torra jordar där så behöver de planera för val av grödor och vallblandningar6 

som tål lite torrare förhållanden. Samtidigt har de börjat titta på möjligheter att bygga 

våtmark och har samtalat med deras rådgivare om lämplig plats. Dock har de begränsat 

med areal och eftersom marken är väldigt genomsläpplig är de osäkra på hur effektiv en 

våtmark skulle bli. Dessutom arrenderar de en stor del av arealen vilket begränsar dem 

ytterligare eftersom det är markägarna som bestämmer över den fysiska planeringen. 

Vidare förklarade respondent 5 att jordbrukens dräneringar i vissa fall är gamla och inte 

anpassade för dagens nederbörd, men att en bra dränerad åkermark är en förutsättning för 

att klara översvämningar.  

 

 

                                                 
6 Vallblandning: Innehåller flera olika arter utvalda utifrån de lokala förutsättningarna, typ av gödsling, 

vilka djur som ska äta det, etc. 
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”Desto mer vi har en enkelriktad produktion så är ju det också större risker i det, man 

lägger liksom alla ägg i samma korg, så någon typ av diversifiering är ju också viktigt” 

(respondent 1). Respondent 1 förklarade att diversifiering är viktigt för att både minska 

riskerna för den enskilde jordbrukaren men även ur ett ekologiskt hållbart perspektiv. 

Respondent 2 försöker jobba med något som kallas för hållbar intensifiering7. När man 

intensifierar sin produktion ger det möjlighet att skapa områden för tillväxt av biologisk 

mångfald och våtmark. Våtmark kan utformas för att både minska övergödningseffekter 

eller minska näringsläckage, det kan utformas för att öka den biologiska mångfalden, och 

det kan användas till bevattning. Det krävs dock att man har areal över, vilket också kan 

vara viktigt för djurhållningen. Har man mer areal än vad som krävs för sina djur så har 

man ett mycket mindre sårbart system inför vädervariationer (respondent 3 och 6). Det 

kan vara extra viktigt för ekologiska jordbruk eftersom de inte har de ”försäkringssystem” 

(besprutning och handelsgödsel) som konventionella jordbruk har för att få en mer jämn 

och högre avkastning. Ur detta perspektiv är ekologiska jordbruk mer riskfyllda 

produktioner eftersom det innebär en större variation i avkastningen. Därför behöver 

ekologiska jordbruk en större buffert vilket underlättas med en stor areal (respondent 6). 

 

3.2.3 Jordbrukspolitik 

Flera respondenter menade att samhället behöver ha ett bredare synsätt, till exempel 

menade respondent 2 att myndigheterna skulle behöva ha ett klimatanpassningsarbete på 

landskapsnivå eftersom det skulle gynna flera klimat- och miljöaspekter, bland annat 

vattenfrågor, övergödning och biologisk mångfald. För några år sedan tog länsstyrelsen 

fram ett vägledningsdokument, Stigande vatten, som är en handbok för kommuners 

fysiska planering kopplat till översvämningshantering. Den fokuserar dock främst på 

stadsplanering och bostadsbyggande och inte hur jordbruket ska hantera och planera för 

översvämningar (respondent 5). Respondent 5 förklarade att hon ser en trend i att 

planering för krishantering först sker efter att det har hänt en kris. Innan torkan 2018 

planerades allt utifrån översvämning men nu har samhället börjat planera för om det 

skulle ske en torka igen. Det är viktigt att samhället inte bara planerar för det som skett, 

nästa kris kan vara något helt annat, och på frågan om varför samhället inte planerar i 

förväg, svarade respondent 5: 

 

”just det sättet att planera för när krisen kommer som jag tror är jätteviktigt för oss 

på länsstyrelsen att jobba för på alla olika fronter oavsett vilken kris det är, så 

varför? Ja, det är… jag vet faktiskt inte det är precis som att vi kan inte riktigt… 

det måste hända först innan vi gör nått” (respondent 5). 

 

LRF arbetar mycket med politisk påverkan där de bland annat diskuterar 

livsmedelsstrategin; att vi ska ha en ökad konkurrenskraft i livsmedelsproduktionen 

(respondent 4). Sverige behöver livsmedelproduktionen för att vara självförsörjande, 

vilket vi inte är idag. I många fall har vi inställningen att EU kommer stötta oss om det 

händer något, men det kan ju vara så att översvämningar eller torrperioder infaller 

samtidigt i hela Europa, då måste vi kunna vara självförsörjande och inte förlita oss för 

mycket på EU (respondent 5). Klimatpåverkan är inte mindre i andra delar av världen. 

Många studier visar att de delar av världen där det produceras mycket livsmedel idag 

                                                 
7 Hållbar intensifiering: Med noggrant utvalda metoder öka både produktion och hållbarhet, till exempel 

utnyttja hela odlingssäsongen och utnyttja de resurser som sätts in i jordbruket bättre. 
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kommer få så omfattande förändringar vilket gör en fortsatt livsmedelsproduktionen där 

omöjlig. Ur ett långsiktigt perspektiv är det därför viktigt att behålla vår 

livsmedelsproduktion och det måste få ta större del i debatten eftersom det är en del av 

Sveriges krisberedskap. Samhället behöver vara förberedd och skapa förutsättningar för 

att detta ska fungera (respondent 4).  

 

Sverige hade en skördeskadeförsäkring fram till 1994 men i dagsläget finns det inte någon 

färdig lösning på sådan försäkring. Dock finns det flera försäkringsbolag som erbjuder 

ekonomiskt skydd om skörden slår fel. Försäkringar ses som en marknadslösning, en 

blandning av förebyggande åtgärder och katastrofhjälp, och forskning pekar på att 

försäkringsmarknader har stor betydelse i händelse av naturkatastrofer (Jordbruksverket, 

2016, s. 65). Under översvämningarna i Halland 2017 undersökte man om Sverige kunde 

införa försäkringar för skördeförluster, likt det som många andra länder i EU har. Dock 

valde staten att inte gå in med ett riskkapital. I Sverige finns det inga statliga system som 

försäkrar lantbrukaren för extrema väderhändelser utan lantbrukaren får själv ta den 

risken att både drabbas av torka och översvämning (respondent 4). EU-länder kan söka 

stöd från EU vid exceptionellt omfattande naturkatastrofer. Detta gjordes bland annat 

under skogsbränderna i Västmanland 2014 då enskilda skogsägare kunde söka ersättning, 

men det finns inga exempel på svenska lantbrukare som kunnat söka EU-stöd för 

översvämningar (Jordbruksverket, 2016, s. 65). 

 

3.2.4 Ekonomiska förutsättningar  

Jordbruksverket (2016, s. 63) förklarade att arbetet och planeringen av riskhanteringen 

begränsas och påverkas av en kortsiktig finansiering, till exempel har länsstyrelsen en 

årlig budget så även om de strävar efter att planera långsiktigt kan budgeten begränsa 

arbetet (respondent 5). Samtliga respondenter var eniga om att jordbrukets ekonomi är en 

förutsättning för ett hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk. Vilja att investera i 

hållbarhetsåtgärder räcker inte om inte ekonomin finns där eller om det knappt räcker för 

att ta ut en lön (respondent 4). Utan en ekonomisk hållbarhet finns det inga möjligheter 

att göra miljöinvesteringar i företaget. Dessutom kan processen för att söka stöd för 

klimatanpassningsåtgärder vara svår. Om man vill söka stöd för miljöåtgärder eller något 

som berör mångfaldsfrågor så är det Naturvårdsverket som kan dela ut skrivarmedel, om 

åtgärden handlar om våtmarks- och övergödningsfrågor är det Hav man ska vända sig till, 

men det är inte tydligt vart man vänder sig när det gäller klimatanpassningsåtgärder 

(respondent 2). Inom landsbygdsprogrammet finns det inga stöd att söka som direkt syftar 

till skydd mot översvämningar, det jordbruksföretag kan söka är stöd till investeringar 

som syftar till att förbättra miljön, där bland annat våtmarker, tvåstegdiken och reglerad 

dränering ingår vilket i sin tur kan verka som skyddsåtgärder (Jordbruksverket, 2016, ss. 

66-67). Länsstyrelsen utgår ifrån ett antal kriterier som anses vara mer värderande ur ett 

miljöeffektperspektiv. Det kan handla om att investeringarna syftar till att bevara öppna 

landskap, betande djur, eller vattenhållande effekter i landskapet (respondent 1). 

Investeringsstöd och en förenklad ansökningsprocess behövs för att skapa förutsättningar 

för ett förebyggande arbete (respondent 2). 

 

Respondent 4 förklarade att dränering fungerar som både ett sätt att föra bort vatten men 

också ett sätt att öka avkastningen på grödan genom att det skapar förutsättningar för ett 

förbättrat rotsystem. Lantbruket är dock markant underinvesterat vad gäller dräneringar 

och en förhoppning är att lantbrukare ska kunna söka ersättningar för dränering i 
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kommande kapperiod (respondent 4). Respondent 1 tillade att det är viktigt att prioritera 

och ge stöd till åtgärder som både kan hålla vatten och fånga upp vatten. Till exempel 

sattes en budget för LONA, lokala naturvårdsåtgärder, 2018 som skulle gå till byggande 

av våtmarker. Riksdagen antog dock KD-M-budgeten vintern 2018 vilket innebar att 

många stöd för miljöåtgärder togs bort (respondent 5). Det är flera investeringar som 

påverkats av den nya budgeten. Respondent 3 hade hoppats kunna söka stöd för en 

pelletspanna till spannmålstorken via klimatklivet, men den tillfälliga regeringen som 

antog KD-M-budgeten tog bort detta stöd. Dock verkar det som att den nuvarande 

regeringen ska återinföra klimatklivet. ”Nuvarande regering ska tydligen återinföra 

klimatklivet men då är vår tork redan färdig. Jag har faktiskt fått rådet att tillfälligt sätta 

in en oljepanna för att kunna söka klimatklivet nästa år, men det känns inte rätt” 

(respondent 3). 

 

För att jordbruksföretag ska vilja satsa på förebyggande åtgärder behöver det finnas 

möjligheter för kompensation om det skulle ske större förluster. Jordbruksverket menade 

att till exempel översvämningsskydd så som vallar och dammar ofta påverkar och skyddar 

större delar av ett område och borde därför vara offentliga (Jordbruksverket, 2016, s. 64). 

Respondent 4 tillade att lantbruksnäringen har en stor omsättning med en väldigt liten 

vinstmarginal. Några dåliga år på raken innebär en omfattande ekonomisk smäll för 

jordbruksföretag. Det beror på att det inte finns något sätt för en jordbrukare att försäkra 

sig mot väderrisker. Respondent 2 förklarade att Sverige har ett av de mest hållbara 

jordbruken i världen, både med tanke på bekämpningsmedelsanvändning, användning av 

antibiotika men också till växtnäringsutnyttjande. De ekonomiska delarna behöver dock 

ses över, nedläggningstakten och rationaliseringstakten har varit lika stor i Sverige som i 

andra länder (respondent 2). Respondent 4 förklarade att ett antal lantbrukare inte kommer 

klara av konsekvenserna av torkan 2018 och går därmed i konkurs, och skulle det ske 

ytterligare en kris kommande sommar skulle troligtvis många fler gå i konkurs. 

Respondent 4 nämnde att LRF:s viktigaste roll framöver är att intensifiera den politiska 

påverkan ytterligare, men även påverkan på allmänheten och fortsätta förmedla vikten av 

en svensk livsmedelsproduktion. I grund och botten ligger det i konsumenternas händer 

att köpa svenska råvaror och på det sättet stötta jordbrukets existens och utveckling. 

Sommarens torka blev som en väckarklocka för många konsumenter genom att öppna 

ögonen för hur viktig livsmedelsproduktionen är i Sverige och hur sårbara vi är. 

Respondent 6 förklarade att ett stort problem är att vi inte har en långsiktig 

jordbrukspolitik vilket gör att jordbruksföretag inte vågar investera och göra stora 

satsningar, "man får bestämma sig för om vi ska ha ett konkurrenskraftigt jordbruk och 

det är inte torkan som är problemet, det är långsiktighet i politiken som är problemet" 

(respondent 6). 
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4. Diskussion 
Detta avsnitt lyfter fram en diskussion om studiens resultat och metod i förhållande till 

dess syfte, frågeställningar och teoretiska ramverk. Avsnittet inleds med en 

resultatdiskussion och avslutas med en metoddiskussion. 

 

4.1 Resultatdiskussion  
Syftet med denna fallstudie var att undersöka hur resiliens operationaliseras i 

jordbrukssektorn i Västra Götaland genom att svara på frågeställningarna om vilka 

strategier som används för att hantera extrema hydrologiska händelser samt vilka 

förutsättningar det finns för att bygga resiliens. Detta avsnitt presenterar en diskussion 

kring resultatet av de två frågeställningarna med en koppling till teorin om resiliens och 

DROP-modellen. 

 

• Vilka strategier används av aktörer inom jordbrukssektorn för att bygga 

resiliens inom jordbruket inför risken för extrema hydrologiska händelser? 

 

Resultatet visade att jordbrukssektorn har förmåga att agera snabbt under en kris och 

anpassa sig till utmanande situationer, så som torkan 2018 då länsstyrelsen gav ut 

dispenser, prioriterade jordbruks- och vattenfrågor, lantbrukare tog spannmål som foder, 

samarbetade för att samla in gräs från andras marker osv. Anpassningsåtgärderna som 

lantbrukare tog till sig under torkan 2018 gav dock ekonomiska effekter; antingen i form 

av inkomstförluster från spannmålet som gick till foder istället, eller inköpandet av 

krisfoder etc. Även om anpassningskapacitet är ett sätt att mäta resiliens på visar detta 

resultat att det ändå kan leda till negativa konsekvenser som har potential att öka 

sårbarheten. Respondent 4 förklarade att många jordbruksföretag inte skulle klara av att 

hantera två kriser tätt inpå varandra, om sommaren 2019 blir lika allvarlig kommer många 

företag gå i konkurs. Cutter o.a. förklarar att både graden av återhämtning efter en 

händelse och den adaptiva resiliensen påverkar statusen på den sociala, naturliga, och 

byggda miljön inför nästa händelse. Resultatet från studien visar att sektorn hade förmåga 

att implementera en adaptiv resiliens men att graden av återhämtning ändå blir låg 

eftersom det kan ta flera år för jordbruket att återhämta sig finansiellt. Som ett svar på 

den ekonomiska effekten tillkom en rad anpassningsstrategier från andra delar av 

samhället; regeringen införde torkstöd, och bland annat Arla delade ut hela sin vinst till 

sina medlemmar. 

 

Allt fler studier lyfter fram vikten av att samhällen bör införa en proaktiv 

katastrofriskreducering (Cutter, o.a., 2008). Försäkringslösningar som i vissa fall kan 

gynna den enskilde företagaren är ingen hållbar lösning för hanteringen av större 

händelser som påverkar samhällsekonomin. Därför behövs det förebyggande åtgärder 

(Jordbruksverket, 2016, s. 63). Av resultatet kunde man se att jordbrukssektorn hade en 

stor vilja att arbeta förebyggande genom att till exempel ha dubbla system på gården, 

underhålla sina dräneringssystem, ordna med vattentagstillstånd i förväg, osv. Många 

förebyggande åtgärder begränsades dock av olika anledningar. Det var delvis en 

ekonomisk fråga; många åtgärder innebar omfattande investeringar, och det kan därför ta 

lång tid innan de är installerade även om viljan och ambitionen finns där. Att ansöka om 

stöd för sina investeringar är ofta en komplicerad process vilket begränsar det 

förebyggande arbetet ytterligare. Sedan påpekades det att tidigare erfarenheter kan avgöra 

hur väl man förbereder sig. Respondent 5 nämnde hur länsstyrelsen för några år sedan 
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försökte få markägare att investera i våtmarker utan någon större framgång, och att ett 

EU-projekt om torka inte togs på allvar. Ytterligare faktorer som påverkar det 

förebyggande arbetet är de lokala förhållandena; hur stor areal man har, markstrukturen 

osv.  

 

Resultatet visade att krishanteringsarbetet kan gynnas av ett bra samarbete. Vattnet rinner 

genom nations-, läns-, och kommungränser vilket kräver ett samarbete över 

administrativa gränser (Jordbruksverket, 2016, s. 37). Det framkom både exempel på 

brister och effektivt arbete inom kommunikationen och samarbetet; kriser skapar 

stressade situationer vilket leder till att lantbrukare inte har tid att samla in information 

(respondent 6), men kriser kan också leda till ökat samarbete, både mellan lantbrukare 

och mellan kommuner, LRF och länsstyrelser (respondent 2). Torkan 2018 gjorde det 

tydligt att LRF, kommuner, och länsstyrelsen behöver förbättra deras samarbete för att 

förbättra det förberedande arbetet och krishanteringsarbetet.  

 

Att ta lärdom av inträffade händelser är något som människan alltid gjort för att förbättra 

säkerheten. Andersson & Nilsen (2015, s. 122) förklarar att information om inträffade 

olyckor och misstag är en grundförutsättning för att uppnå ett framgångsrikt 

säkerhetsarbete. Från resultatet framstod det att torkan 2018 har bidragit till många 

lärdomar, både om vilka sårbarheter som finns men också hur väl jordbrukssektorn och 

samhället kunde hantera denna utmanande händelse. För att kunna analysera dessa 

lärdomar var DROP-modellen hjälpsam med sin tydliga indelning av socialt lärande och 

”lessons learned”. I en första anblick av resultatet kan man tycka att jordbrukssektorn 

hade en god förmåga att lära sig av erfarenheter, bland annat nämndes vikten av att hålla 

ordning på sina system och tillstånd, att jordbrukssektorn kan agera och anpassa sig 

snabbt, och vikten av en effektiv krishantering och kommunikation. Detta är dock 

exempel på det som kallas ”lessons learned”, och endast tiden kan bevisa om de faktiskt 

kommer bidra till att bygga resiliens. Respondent 1 förklarade att människan fort 

glömmer vilket påverkar hur väl lärdomarna kommer till nytta. Skulle det ta många år 

innan det sker en torka igen kan det vara så att många har glömt dessa lärdomar. 

Lärdomarna efter denna torka kanske inte heller går att applicera på jordbrukssektorn om 

50 år. Vi har ingen aning om hur utvecklingen kommer se ut till dess, då är det kanske 

inte fråga om kostsamma investeringar och långa handläggningstider som är det stora 

problemet. 

 

Troligtvis kommer de lärdomar som klassas som socialt lärande bidra till en ökad resiliens 

inför nästa kris, enligt Cutter o.a. Länsstyrelsens utvecklade krisledningsplan är ett bra 

exempel på detta eftersom den inte enbart är anpassad för att hantera torka. Trots att den 

utvecklades som en följd av torkan är den anpassad för att kunna appliceras på andra 

kriser som drabbar länet i framtiden. Baserat på resultatet verkar respondenterna se torkan 

2018 som ett ”window of opportunity”; många anser att torkan var en väckarklocka för 

samhället, både myndigheter och allmänheten har fått upp ögonen för vattenfrågor 

kopplat till jordbruket och vilka sårbarheter som finns. Många respondenter hävdade även 

hur viktigt det är att man drar lärdomar efter kriser för att kunna utvecklas, förbättra ens 

arbete, blir bättre förberedd och få ökad kunskap om riskerna. 
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• Vilka förutsättningar finns det för att identifiera, utveckla och genomföra 

strategier i syfte att bygga resiliens?  

 

Viljan, en ökad riskmedvetenhet, och en hållbar inställning sågs som de främsta 

förutsättningarna för att utveckla jordbrukssektorns resiliens och förbättra hanteringen av 

torka och översvämningar. Kriser och dålig riskhantering är kostsamma, men lika väl är 

planering och förberedelser för risker kostsamma. Flera kostnadsnyttoanalyser inom olika 

områden tyder dock på att det är mer lönsamt med förberedande riskhantering jämfört 

med att hantera konsekvenserna av kriser (World Bank, 2013, p. 8). Resultatet visade att 

de mest framhävande förutsättningarna som begränsar sektorns möjlighet till resiliens-

byggande är den kortsiktiga finansieringen och politiken som hindrar jordbrukssektorn 

att planera och investera långsiktigt. Vilja att investera i hållbarhetsåtgärder räcker inte 

om inte ekonomin finns där eller om det knappt räcker för att ta ut en lön (respondent 4). 

Jordbruket är en industri som alla andra och styrs av socioekonomiska krafter. Samtidigt 

är jordbruket högt beroende av de naturliga förhållandena. Ofta anses det dock inte att 

ekosystemtjänster har något ekonomiskt värde, Knickel o.a. menar att detta skapar en 

ekonomisk fördel för icke hållbara metoder. För att lösa detta behöver man sätta 

realistiska priser på resurser som jord, vatten, och biodiversitet. Från resultatet framgick 

det att jordbrukare är stora risktagare; verksamheterna har en stor omsättning med liten 

vinstmarginal, investeringar i förebyggande åtgärder är kostsamma, omställningar och 

utveckling inom verksamheten kan ta flera år, och det finns inga effektiva 

försäkringslösningar mot väderrisker.  

 

Som nämndes i inledningen har det skett förändringar inom jordbruket till att bli mer 

specialiserad och kapitalintensiv vilket bland annat syns i variationen av jordens 

matproduktion där 60% av alla växtbaserade råvaror utgörs av majs, ris, potatis, och vete 

(Altieri o.a., 2015). Knickel o.a. förklarade att visioner och strategier sällan matchar bra 

med marknadsutvecklingen och policys. Till exempel finns det en ständig dragningskraft 

att producera mer för en mindre kostnad, och detta ska konkurrera med visionen om att 

satsa på innovationer och strategier som kanske inte har en direkt lönsamhet. Respondent 

6 nämnde att den pressade lönsamheten bidrar till att jordbruksföretag inte vågar och/eller 

kan investera i stora lager men att ett stort lager är ett av de bästa sätten att hantera riskerna 

för torka och översvämningar. Bennett o.a. (2014) menade att innovation, experiment, 

och lärande är viktiga processer för att bygga ett resilient jordbruk. Lösningar på problem 

bör utvecklas lokalt, med så kallade bottom-up-processer, men detta kräver hjälp från 

institutioner och regeringar som kan bidra med resurser, kommunikationsmöjligheter, och 

försäkringar som tillåter lantbrukare att våga testa nya strategier. En del av de hinder som 

togs upp i resultatet var osäkerheter i att ta stora, riskfyllda investeringar och otydligheter 

i processen med att söka stöd för klimatanpassningsåtgärder (respondent 2). Bennett o.a. 

menar därför att kommunikation mellan olika nivåer (jordbrukare, kommuner, LRF, 

länsstyrelsen) är särskilt viktigt för att kunna dra lärdomar av de strategier som 

jordbrukare använder. Världsbanken (2013, p. 92) förklarade dock att beslutfattare 

tenderar att tänka mer kortsiktigt och fokusera på reaktiva åtgärder eftersom dessa 

åtgärder är mer synliga och även lättare att mäta jämfört med preventiva åtgärder. Att 

stärka jordbrukets resiliens behöver få större fokus i policymål (Knickel, o.a., 2017). 

Majoriteten av respondenterna hade en uppfattning och förhoppning om att torkan 2018 

innebar ett ökat fokus på dessa frågor. 
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Resultatet visade att erfarenheter har en stor betydelse på jordbrukssektorns krisplanering 

och förebyggande arbete. Som respondent 5 konstaterade har vi ofta svårt att planera för 

risker som inte hänt innan eller som man har glömt bort. Många samhällen är medvetna 

om de hot de är exponerade för men riskreducering och vilka sårbarheter som finns är 

oftast inte någon framträdande oro förrän efter en katastrof har inträffat. Invånarna har 

andra frågor som prioriteras mer och politiker vill gärna inte lägga pengar på 

katastrofriskreducering eftersom det kan påverka ekonomiska investeringar och en 

ekonomisk utveckling (Cutter, o.a., 2008). Majoriteten av respondenterna hävdade att 

varken jordbruket eller samhället var förberedda på torkan 2018. Det var en ovanlig 

händelse men resultatet visade samtidigt att jordbruket har varit med om några torra år 

innan 2018 och att vi har haft torkkatastrofer i Sverige innan. Ändå var torkan 2018 en 

chockerande händelse som krävde mycket anpassning och omställning inom sektorn 

under händelseförloppet. Resultatet visade därför att människors riskuppfattning är en 

förutsättning för att bygga resiliens. Hur människor upplever risk har stor betydelse 

eftersom det påverkar huruvida människor känner sig säkra och hur människor agerar mot 

risker. Långa, riskfria perioder kan bidra till en upplevelse av säkerhet vilket gör 

människan mindre förbered på risker (Andersson & Nilsen, 2015). 

 

Resiliens inom en social kontext kan bli komplicerad eftersom man behöver väga in 

sociala strukturer så som ekonomi, politik, och välmående vilket gör att det inte alltid 

finns ett rätt och ett fel. Denna studie visade att strategier som kan anses stärka resiliens; 

när lantbrukare fick lov att köpa foder och ta gräs på andras marker som visar en bra 

anpassningskapacitet, samtidigt kunde innebära stora ekonomiska konsekvenser vilket i 

sin tur kan motverka resiliens. Detta visade att strategier för att hantera kriser kan innebära 

både ökad och minskad resiliens. DROP-modellen i förhållande till denna studies resultat 

visade att det är komplicerat att forma ett resiliens-ramverk som ska passa i alla kontexter. 

En del av den kritik som växt fram kring resiliens är hur väl det går att översätta konceptet 

från naturvetenskapen till samhällsvetenskapen, och många menar att resiliens-

litteraturen under-teoretiserar sociala förhållanden (Moser o.a., 2019). De föregående 

förhållandena som påverkade jordbrukssektorn mest var de ekonomiska och politiska 

förutsättningar samt tidigare erfarenheter, vilket inte överensstämmer helt med DROP-

modellen. Cutter o.a. hänvisar dock till att ett system inte helt kan analyseras isolerat från 

omvärlden och att yttre faktorer så som policys och statliga regleringar alltid har en 

påverkan. Modellens sociala system inom de föregående förhållandena skulle kunna 

tolkas innehålla även ekonomiska och politiska aspekter eftersom det är sociala fenomen, 

men baserat på mitt resultat är ekonomi och politik betydande förutsättningar och borde 

framhävas tydligt i ett ramverk. 

 

När resiliens appliceras på mänskliga system behöver man tillgodose för dessa mänskliga 

företeelser som inte ekosystem styrs av. Dock finns det egentligen inget som 

argumenterar för att resiliens inte kan användas inom sociala kontexter, snarare kan man 

se det som att DROP-modellen i det här fallet hade behövt kompletteras eller utvecklas. 

Till exempel hade Norris o.a. (2008) ramverk om ”community resilience” kunnat 

komplettera DROP-modellen bra eftersom den lyfter fram bland annat kommunikation, 

ekonomi, och socialt kapital som viktiga förutsättningar för resiliens. Snarare än att se 

hur ramverk och definitioner av resiliens begränsar studier bör man se möjligheterna med 

att utveckla teorin (Moser o.a., 2019).   
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4.2 Metoddiskussion 
Studiens metod var en kvalitativ fallstudie som utgått från den breda teorin om resiliens 

mot naturfaror inom socioekologiska system. Studien hade ett abduktivt tillvägagångsätt 

vilket syftade till att behålla ett öppet förhållningssätt under forskningsprocessen för att 

skapa möjligheter att vidareutveckla befintliga teorier baserat på studiens resultat.  

 

Trovärdighet och validering inom kvalitativ forskning brukar oftast beskrivas genom 

begrepp som giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet, och delaktighet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017, ss. 230-232). Giltighet handlar bland annat om att analysera 

resultatet och huruvida det svarar på studiens syfte. Urvalsstrategier har också betydelse 

för studiens giltighet eftersom det avgör hur väl man får tag på respondenter som bedöms 

ha den erfarenhet och kunskap om ämnet som studien undersöker. Urvalsmetoden avgör 

även hur många respondenter som medverkar. Inom kvalitativa innehållsanalyser är det 

viktigt att samla in tillräckligt med data för att få en betydelsefull variation (ibid). Att 

urvalet gjordes avsiktligt och av snöbollkaraktär uppfattades som lämpligt för studien. 

För att få tag på lantbrukare tillfrågades LRF vilket innebar att författaren endast fick 

kontakt med lantbrukare som var medlemmar vilket kan ha påverkat resultatet. Å andra 

sidan har författaren själv inget stort kontaktnät med lantbrukare vilket hade kunnat 

medföra en komplicerad och utdragen urvalsprocess. För att underlätta urvalet överläts 

LRF bedömningen om vilka lantbrukare som skulle vara lämpliga respondenter för 

studien. Med tanke på studiens omfattning togs beslutet att sex respondenter skulle 

medverka. Hade fler respondenter medverkat skulle det troligen lyfts fram ytterligare 

aspekter och perspektiv vilket hade kunnat bidra till en mer omfattande analys. Analysen 

visade dock samstämmigheter under flera punkter som lyftes upp av respondenterna 

vilket pekar på en viss mättnad. 

 

När man diskuterar trovärdigheten i kvalitativa studier granskar man bland annat 

forskningsprocessens genomskinlighet i rapporteringen och författarens medvetenhet om 

sin egen förförståelse för det fenomen som studeras  (Augustinsson, 2017, s. 22). Detta 

kallas också för ”reflexivity”, att vara medveten om och reflektera över ens egna påverkan 

på olika processer i studien. I en intervjustudie är författaren delaktig genom att i intervjun 

vara medskapare av texten och därför kan inte författaren ses som oberoende från 

resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, ss. 230-232). Det kan vara en 

utmaning under intervjuerna att snabbt reflektera på svaren och ställa relevanta 

följdfrågor men samtidigt inte styra samtalet för mycket. Syftet med intervjuerna var att 

hela tiden hålla samtalet inom studiens ramar men samtidigt lämna utrymme för 

respondenterna att tala fritt med avsikten att hitta nya upptäckter. Detta kunde dock leda 

till en stor spridning i datamaterialet vilket märktes under analysprocessen. Dock hade ett 

snävare samtal kunnat riskera att viktiga aspekter utelämnades. Genom att spela in och 

transkribera intervjun kunde författaren på det sättet erbjuda en möjlighet för utomstående 

att validera det data som studien baseras på. Författarens tidigare erfarenheter och 

kunskaper om jordbrukssektorn kan också ha påverkat datainsamlingen. Få eller bristande 

kunskaper kan ha lett till missade tillfällen att ställa följdfrågor eller mer specifika frågor 

om de strategier och arbetssätt som nämndes under intervjuerna. Detta kan leda till svar 

utan någon djupare förklaring eller sammanhang. Författarens kunskaper inom ämnet kan 

även ha påverkat analysen eftersom delar av materialet fick tolkas ordagrant vilket kunde 

påverka möjligheterna att läsa mellan raderna och eventuellt dra fler slutsatser. 
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I samband med intervjuerna erbjöds även respondenterna tillgång till den del av rapporten 

där intervjuerna återges. Detta gav respondenterna möjlighet att granska hur deras svar 

tagits upp i studien och även framföra feedback. Eftersom det var en respondent som 

efterfrågade en diskussion om hur jordbrukssektorn hanterade bränderna under torkan 

2018 skickades det kompletterande intervjufrågor till denne respondent. I närmare 

eftertanke hade det varit en fördel att skicka ut de kompletterande frågorna till samtliga 

respondenter. Det hade antagligen gett en del olika skildringar av händelsen och bidragit 

till en bredare bild av jordbrukets förmåga att hantera oförväntade händelser. 

 

För att stärka studiens tillförlitlighet är det viktigt att noggrant förklara och beskriva 

analysarbetet, och tillförlitligheten kan öka om forskaren beskriver hens 

ställningstaganden under hela forskningsprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017, ss. 230-232). I denna studie har varje steg i metoden noggrant beskrivits för att på 

bästa sätt återberätta tillvägagångsätten för att underlätta utomståendes bedömning av 

tillförlitligheten. Överförbarhet är ett sätt att beskriva studiens användbarhet (ibid). Man 

kan tänka sig att denna studies resultat till viss del kan vara överförbart på den svenska 

samhällskontexten och i länder med liknande institutionella förutsättningar. Förutsatt att 

studien genomförts med hög kvalité kan resultatet tänkas kunna användas som underlag 

för vidare studier och utveckling av verktyg för att hantera och analysera extrema 

väderhändelser på regional nivå. Dock var detta en fallstudie med en tydlig geografisk 

begränsning vilket gör att man behöver vara medveten om hur den specifika kontexten 

(geografiska, tidsmässiga, och sociala) kan ha påverkat förutsättningarna. Eftersom syftet 

med en fallstudie är att beskriva ett specifikt fall i detalj är det inte meningen att den ska 

uppnå en hög överförbarhet. Resultat från studien är baserad på individuella berättelser, 

men det är från personer som varit verksamma inom sektorn under en långt tid och besitter 

mycket kunskap och erfarenheter om hur sektorn fungerar. Därför kan man tänka sig att 

resultatets generella bild av de förutsättningar och arbetssätt som finns för att bygga 

resiliens till viss del kan överensstämma med jordbrukssektorn i andra regioner i Sverige.  

 

Studien analyserades utifrån DROP-modellen eftersom den är utvecklad för att mäta 

resiliens mot naturfaror inom sociala system. Modellen är utvecklad att studera en 

specifik händelse som är beroende av dess kontext. Detta kanske har begränsat min 

datainsamlings- och analysprocess eftersom syftet med studien var att studera de 

generella strategier och förutsättningar som finns, inte enbart under en specifik händelse. 

Att enbart fokusera analysen på strategier som syftar till att hantera händelser som 

respondenterna varit med om kan leda till att en del strategier förbises. Till exempel 

dräneringar som inte syftar till att hantera torka men som visade sig ha stor betydelse 

under torra förhållanden, hur sektorn sprider kunskap och erfarenheter mellan varandra 

även under normala förhållanden, och komplicerade ansökningssystem för ersättningar 

som begränsar det förebyggande arbetet. 

 

Med anledning av att DROP-modellen ska analysera specifika händelser diskuterades 

hanteringen av torkan 2018 som ett exempel under intervjuerna. Cutter o.a. förklarar att 

modellen kan användas för att analysera mer långsamma händelser så som torka men att 

den är främst designad för snabbare händelser så som översvämningar och jordbävningar. 

Trots att studiens intervjufrågor utgick från DROP-modellen ansåg författaren att torkan 

2018 var mycket bra att använda som exempel eftersom det var en extrem händelse och 

det låg färskt i minnet hos respondenterna. Sverige är lyckligtvis förskonade från en hög 
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frekvens av extrema väderhändelser men detta betyder att jordbruksföretag och anställda 

på länsstyrelsen och LRF kanske inte har hanterat någon annan extrem händelse än torkan 

2018. Detta kan dock ha påverkat mitt dataunderlag eftersom det främst fokuserar på 

hantering av torka och inte lika mycket på översvämningshantering. Många strategier kan 

dock antas verka för båda typerna av naturfaror, som länsstyrelsens stabsarbete och 

jordbrukares vilja att hjälpa till och samarbeta när det blir kritiskt. Även de ekonomiska 

och politiska förutsättningarna kan tänkas påverka hanteringen av både torka och 

översvämningar. Dessutom kunde min dokumentanalys komplettera dataunderlaget för 

översvämningshantering inom jordbruket. 
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5. Slutsats 
Sverige har oftast varit förskonat från extrema katastrofer som lamslår samhället, även 

om det sker översvämningar varje år och torrperioder har förekommit de senaste åren har 

de haft en förhållandevis mild effekt på samhället. Samtidigt visar dessa händelser att det 

finns verksamheter i vårt samhälle som drabbas mycket hårt och riskerar omfattande 

konsekvenser. Jordbruket är en av få verksamheter som fortfarande har en stark koppling 

till naturen och påverkas starkt av vädervariationer. Klimatförändringarna innebär 

förändringar i den årliga nederbörden och temperaturen, och det förändrar frekvensen och 

intensiteten av vädervariationerna. Detta riskerar att leda till allvarliga konsekvenser på 

det svenska jordbruket, och för att hantera detta behöver jordbrukssektorn en effektiv 

risk- och krishantering utvecklat ur ett resiliens-perspektiv.  

 

Resiliens operationaliseras på många olika sätt inom jordbrukssektorn. Resultatet från 

studien visar att kommunikation och samarbete i syfte att sprida kunskap och hjälpa 

varandra varit en av de främsta strategierna som används både under kritiska situationer 

och under normala förhållanden. Studien visar även att lärande ses som en viktig strategi, 

framförallt kopplat till torkan 2018 som upplevdes som en väckarklocka för samhället att 

inse jordbrukets sårbarhet. Jordbrukssektorn visade även en stor anpassningsförmåga 

under torkan 2018 vilket är en kapacitet som behövs för att kunna bygga resiliens. 

Förebyggande och förberedande strategier ansågs också vara viktiga men de begränsades 

av bland annat bristande erfarenhet, komplicerade ansökningsprocesser för finansiella 

stöd, samt ekonomiska och politiska aspekter. Jordbrukssektorn är inte isolerad från 

omvärlden, många interna och externa faktorer påverkar förutsättningarna för resiliens. 

För att jordbrukssektorn ska kunna bygga resiliens behövs det en stark vilja att utveckla 

och lära sig, en ökad riskmedvetenhet, en jordbruksekonomi och politik som stödjer 

jordbruksföretags förebyggande och riskreducerande arbete utifrån ett bredare och 

långsiktigt perspektiv, och en fungerande landsbygd behövs för att behålla det svenska 

jordbruket. 

 

Denna studie har visat ett behov att vidareutveckla jordbrukssektorns risk- och 

krishantering, framförallt det förebyggande och samverkande arbetet, och vidare 

forskning bör fokusera på hur samhällen kan gå från kortsiktig planering och finansiering 

till långsiktig för att främja resiliens. Samhället kanske bör se på risker, osäkerheter, och 

överraskningar som det normala i denna högt dynamiska och sammankopplade värld, och 

att resiliens är ett sätt att hjälpa samhällen hantera en ökad komplexitet och osäkerhet. 

Med detta synsätt är inte extrema väderhändelser det största problemet, det är 

förutsättningarna som skapas av hela samhällsmaskineriet som inte är anpassat för ett 

resilient arbete. 
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7. Bilagor  
 

Intervjumall för jordbruksföretagen 
1. Inledande  

- Kan du börja berätta lite kort om din verksamhet? 

- Hur länge har du arbetat med jordbruk? 

- Anser du att översvämningar och torka innebär en risk för din verksamhet? 

- Vad har du erfarenheter av översvämning/torka som drabbat ditt jordbruk?  

 

2. Strategier 

- Hur hanterar du risken för torka? 

- Hur hanterar du risken för översvämningar? 

- Kan du ge något exempel på en specifik händelse som varit utmanande att 

hantera? 

o Vad fick händelsen för konsekvenser på ditt jordbruk? 

o Hur hanterade du den situationen? 

o Upplevde du att du var förberedd inför en sådan händelse? 

o Hur hanterade du återhämtningsperioden? 

o Har du förändrat något i din verksamhet efter den händelsen? 

o Har du lärt dig något av händelsen? 

 

3. Förutsättningar för resiliens 

- Upplever du att ditt riskhanteringsarbete är långsiktigt? 

- Upplever du att ditt riskhanteringsarbete är hållbart? 

- Hur ser du på möjligheten att utveckla och förbättra din verksamhets 

riskhanteringsarbete? 

- Har du planer på att införa nya strategier eller åtgärder? 

- Finns det eventuella hinder eller något som bromsar din utveckling? 

- Vad finns det för stöd från myndigheter/organisationer för att hjälpa er i ert 

riskhanteringsarbete? 

- Vad finns det för stöd från din sociala omgivning? Från andra lantbrukare? 

Föreningar etc? 

 

4. Avslutning 

- Vad behövs för att uppnå ett hållbart jordbruk som är motståndskraftigt inför 

extrema hydrologiska händelser? 

- Övriga kommentarer? 

 

Intervjumall för LRF och länsstyrelsen 
1. Inledande 

- Hur länge har du arbetat här? 

- Vad har du för huvudsakliga arbetsuppgifter? 

- Hur arbetar ni med riskhanteringsfrågor kopplat till översvämningar och 

torrperioder som drabbar jordbruket? 

- Anser du att översvämningar och torka innebär en risk för jordbruket i länet? 

- Vad har länsstyrelsen/LRF för erfarenheter av att hantera torka/översvämning 

som drabbar jordbruket? 
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2. Strategier  

- Hur hanterar ni risken för översvämning?  

- Hur hanterar ni risken för torka? 

- Kan du ge exempel på en specifik händelse som varit utmanande för jordbruket 

att hantera? 

o Hur hanterade ni denna situation? 

o Upplevde du att ni var förberedda på en sådan händelse? 

o Hur hanterade ni återhämtningsperioden för att återställa/hjälpa 

jordbruket? 

o Har ni lärt er något efter denna händelse? 

o Har ni förändrat något i er verksamhet som en följd av händelsen? 

 

3. Förutsättningar för resiliens 

- Upplever du att ert riskhanteringsarbete är långsiktigt? 

- Upplever du att ert riskhanteringsarbete är hållbart?  

- Hur ser du på möjligheten att utveckla och förbättra din verksamhets 

riskhanteringsarbete? 

- Finns det planer på att införa nya strategier eller åtgärder? 

- Finns det eventuella hinder eller något som bromsar utvecklingen? 

 

4. Avslutning 

- Vad behövs för att uppnå ett hållbart jordbruk som är motståndskraftigt inför 

extrema hydrologiska händelser?  

- Övriga kommentarer? 

 


