
1 

 

 
 

 

Det skyddsvärda: för vem och mot 
vad? 

En analys av resiliens, sårbarhet och underliggande riskfaktorer i lokala risk- 
och sårbarhetsanalyser 

Worthy of protection: for whom and against what? 

An analyzis of resilience, vulnerability and underlying riskfactors in local risk- 
and vulnerability analyses 

 
 

Johanna Svedlund 
 

Institutionen för miljö- och livsvetenskaper 

Risk- och miljöstudier / Riskhantering 

Kandidatexamen 180 hp 

Handledare: Lars Nyberg 

Examinator: Magnus Johansson 

2019-06-18 

 

 



2 

Sammanfattning 

Den här uppsatsen handlar om hur de två koncepten: resiliens och sårbarhet speglas i lokala risk- 

och sårbarhetsanalyser. Uppsatsen belyser även underliggande strukturer och drivkrafter till risk och 

sårbarhet i de utvalda risk- och sårbarhetsanalyserna. Syftet med uppsatsen är att undersöka och 

analysera hur resiliens respektive sårbarhet i samhället kommer till uttryck i lokal risk- och 

krishantering med exempel i ett antal utvalda kommuners risk- och sårbarhetsanalyser. Som 

metodansats används kvalitativ textanalys. Resultatet visar att det finns ett genomgående 

verksamhets- och händelsefokus i det analyserade materialet. I risk- och sårbarhetsanalyserna 

används perspektiv på risk och sårbarhet där risker likställts med händelser och sårbarhet ses som 

effekten av dessa händelser. Med avseende på resiliens, enligt Bené et als.(2012) tredimensionella 

resiliensramverk, kan risk- och sårbarhetsanalyserna därför i bästa fall relateras till de två första 

dimensionerna: absorption och adaption. Framförallt vill kommunerna uppnå stabilitet och 

robusthet, genom att motstå effekterna av händelse av chock eller kris för att sedan kunna återgå till 

det tillstånd som rådde innan. Sårbarhet uttrycks i materialet som en motsats till de förmågor som 

kommunerna strävar efter när det gäller deras krisberedskap. Den här förståelsen och bedömningen 

av risk och sårbarhet gör att underliggande drivkrafter till risk och kris knappt uppmärksammas 

eller till och med osynliggörs, även om det i några fall verkar finnas en vilja att inkludera frågor 

som rör bland annat social sårbarhet och sociala ojämlikheter.   

Keywords   

Riskhantering, Krishantering, Absorption, Adaption, Transformation  

Abstract  

This essay is about how the concepts of resilience and vulnerability are expressed in local 

vulnerability analyses. The essay also highlights underlying structures and driving forces to risk and 

vulnerability in the selected risk- and vulnerability analyses. The purpose is to examine and analyze 

how resilience and vulnerability in society is reflected in local risk- and crisis management with a 

selection of municipal risk- and vulnerability assesments as an exempel. The chosen method in this 

work is qualitative text analysis. The result indicates that the general focus in the analyzed material 

is on municipal activties and events of chock or crisis. The perspectives on risk and vulnerability 

that is being used equates risks with events and vulnerability as the effect of those events. In regards 

of resilience and the 3D Resilience framework from Bené et al.(2012) the risk- and vulnerability 

analyses are therefore at most related to the first two dimensions: absorption and adaption. Above 

all the municipalities wants to attain stability and robustness while resisting the effects of chock or 

crisis events to be able to revert to pre-chock state. Vulnerability is being reflected as a contrast to 

the abilities the municipalities aim for with their crisis response. That sort of understanding and 

assessment of risk and vulnerability pays barely no attention at all to underlying driving forces to 

risk and crisis. Even if in some cases there seems to be a will to try and include issuess like social 

vulnerability and social inequalities.  

Keywords   

Risk management, Crisis management, Disaster risk reduction, Absorption, Adaption, 

Transformation  
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1 Inledning  

1.1 Problembakgrund  

Mänskligheten har idag bättre kunskaper än vad vi någonsin haft förut och vi kan göra mer än vad 

vi någonsin tidigare har kunnat göra. Den utveckling som skett i världen vad det gäller 

vetenskapliga och tekniska innovationer har gett oss de bästa av förutsättningar. Samtidigt är det en 

orolig och osäker värld som behöver uppmärksamhet och handling: fattigdom, klimatförändringar, 

konflikter, krig och terrordåd har drivit miljoner människor på flykt (68,5 miljoner i slutet av 2017, 

källa: UNHCR 2019). Såväl naturkatastrofer som infrastruktur- och industrirelaterade 

katastrofolyckor och extremhändelser relaterade till klimatförändringar har ökat både i frekvens och 

i intensitet (Ullberg Baez & Becker 2016 s.23f).) Den långvariga värmeböljan i Sverige sommaren 

2018 påminde även oss om att vi inte är förskonade från extremväder och dess utmaningar och 

konsekvenser då stora delar av landet drabbades av bland annat torka, vattenbrist och 

terrängbränder.  

Det arbete och ansvarsområde i samhället varpå det åläggs att hantera de komplexa riskbilder som 

finns samt att stå i beredskap när eller om katastrofer slår till är kopplat till det vetenskapliga fältet 

katastrofriskreducering, förkortat KRR (på engelska: Disaster Risk Reduction, DRR). KRR är ett 

kunskapsfält och politikområde med fokus på den samhälleliga utvecklingens betydelse för hur risk 

och katastrofer skapas och hanteras. Ämnesområdet bidrar med kunskap om processer som skapar 

risk för katastrofer samt påverkar förutsättningarna för att hantera dem. Kunskap som kan ge 

underlag för beslut och praktik som syftar att minska riskexponering och sårbarhet för att stärka 

resiliensen hos samhällen, organisationer och individer. Resiliens-begreppet är, trots många och 

varierande definitioner, ett viktigt analytiskt verktyg som är väletablerat inom kunskapsområdet 

KRR (Ullberg Baez & Becker 2016 s.32f). En definition av begreppet resiliens är denna från Bené 

et al. (2012 s.8): ”förmågan att hantera effekterna av ogynnsamma förändringar och chock genom 

kapacitet att stå emot, återhämta sig från och anpassa sig till effekterna av chock eller förändring.” 

Inflytandet av resiliens är särskilt framstående på områden där frågor om chock, sårbarhet och risk 

är kritiska, till exempel inom KRR och klimatanpassning men även inom socialt skydd (ibid. s.8).   

Vid FN:s tredje världskonferens i Sendai, Japan, antogs den 18 mars 2015 Sendairamverket för 

katastrofriskreducering 2015-2030 (Sendai framework Disaster Risk Reduction). Ramverkets syfte 

är att reducera riskerna för samt minska konsekvenserna av olyckor och katastrofer. 

Sendairamverket efterföljer ramverket Hyogo Framework för Action (HFA) 2005-2015 och är 

bredare än föregångaren då det omfattar både små- och storskaliga, frekventa och icke-frekventa, 

plötsliga och långsamma katastrofer. Här ingår bland annat naturkatastrofer, teknologiska, 

biologiska, miljömässiga och hälsorelaterade risker (MSB a). I och med Sendairamverket finns det 

för de stater som medverkar ett åtagande att arbeta med KRR och uppbyggnad av resiliens samt att 

integrera dessa i sina policys, planer och program och budgetar på alla nivåer (UNISDR 2015 s.8). I 

Sverige är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) nationell kontaktpunkt för 

Sendairamverket. Samverkan bedrivs inom sex samverkansområden där centrala myndigheter, 

länsstyrelser och representanter från kommuner, landsting och frivilligorganisationer deltar, vilket 

ska leda till en sammanhållen planering för krisberedskap i Sverige, inklusive genomförandet av 

Sendairamverket på nationell nivå. Ramverket beskrivs som handlingsinriktat med fyra prioriterade 

fokusområdena:   
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SENDAIRAMVERKETS PRIORITERADE FOKUSOMRÅDEN  

  

  

1  

  

Förståelsen för och bedömningen av risker ska utvecklas.   

  

2  

 

Berörda aktörers förmåga att ta ansvar för KRR ska stärkas. 

  

3  

 

Resiliens ska skapas genom att investera i förebyggande åtgärder.  

4   

  

Förmågan till beredskap och återuppbyggnad i efterskedet av katastrof ska stärkas (”build back 

better”)  

Fig.1. (MSB a).    

 

Krisberedskap är ett centralt område inom KRR och fokuserar på större olyckor, katastrofer och 

kritiska händelser som kan ha allvarlig påverkan på samhället. Inom området krisberedskap bedrivs 

som en del av det förebyggande arbetet på lokal nivå i Sverige kommuners risk- och 

sårbarhetsanalyser (RSA) (Ullberg Baez & Becker 2016 s.44f). Kommuners RSA styrs av lagen 

(2006:544) och förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Hur, vad och när redovisning och 

uppföljning av RSA-arbetet ska ske regleras av föreskrifter och allmänna råd om kommuners RSA 

från MSB (MSBFS 2015:5). Föreskrifterna är lagstadgade medan de allmänna råden har en 

förtydligande funktion och är generella rekommendationer om tillämpning av lag, föreskrifter och 

förordning. Som ett stöd och vägledning för kommuner, länsstyrelser, landsting och centrala 

myndigheter finns MSB:s Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser. Dokumentet är inte styrande 

eller reglerande, utan ska fungera just stödjande och vägledande i arbetet med risk- och 

sårbarhetsanalyser. Det övergripande syftet med RSA-arbetet kan sammanfattas som minskad 

sårbarhet i samhället och ökad förmåga att hantera kriser (MSB 2011a, 2018). RSA-arbetet 

påverkas och ska samordnas med det handlingsprogram som alla kommuner är skyldiga att göra 

enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Handlingsprogrammet är avsett att öka 

säkerheten och tryggheten i kommunen för att förebygga olyckor (MSB 2019a). Lagstiftningen 

innebär att arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser ska inkludera en bred bild från det systematiska 

säkerhetsarbetet med risker och olyckor (LSO) till krishantering vid allvarligare händelser av chock 

eller katastrof (LEH).   

  

Ett sätt att betrakta katastrofrisk är ur det strukturella perspektivet, vilket argumenterar för 

katastrofer som socialt producerade i historiska och politiska kontexter. Katastrof betraktas då som 

ett resultat av sociala, politiska och ekonomiska förhållanden och det är därmed väsentligt att 

försöka förklara hur dessa underliggande strukturer (eller drivkrafter) och faktorer samverkar före, 

under och efter en katastrof. Det strukturella perspektivet framhåller att katastrofen är en process 

och inte en isolerad händelse (Ullberg Baez & Becker 2016 s.29). Så väl risker som kriser har i den 

benämningen uppstått som en följd, eller frånvaro, av beslut och är politiskt producerade risker, 
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inbäddade i den sociala ordningen. Utsatthet är därmed inte en slump, utan en följd av hur våra 

samhällen styrs (Bondesson 2017a). Risk och kris drabbar ojämlikt, det vill säga olika individer och 

grupper utsätts och drabbas på olika sätt av risker eller kriser (Olofsson & Rashid 2009 s.35). Det 

kan benämnas som skillnader i sårbarhet eller social sårbarhet. Det finns behov av bättre förståelse 

för detta samt ökade kunskaper om hur risk uppkommer och hur risk är fördelad, inte bara hur den 

ska minskas, för mer hållbara riskhanteringssystem, effektivare krishantering och samhällelig 

resiliens (Bondesson 2016, Olofsson & Rashid 2009 s.37).  

Den här uppsatsen har skrivits inom ett pågående forskningsprojekt om samhällsresiliens i Sverige 

(Samhällsresiliens i Sverige: styrning, sociala nätverk och lärande) som sker i samarbete mellan 

Karlstads universitet, Mittuniversitet och Försvarshögskolan. I projektets konceptuella beskrivning 

pekas ett antal kunskapsluckor och begränsningar med resiliens-begreppet ut:   

- Deskriptiva och generella sätt som konceptet har utvecklats i behöver granskas kritiskt. Här 

efterlyses mer precist, avgränsat och operationaliserat sätt som förklarar mer än bara vad resiliens 

är.  

- Utvecklingsspåret som vill mäta resiliens har fått kritik för att vara alltför omfattande och globalt.  

- Inom kritiken om neoliberal styrmekanism och ansvarsförskjutning(till individer och samhällen) 

som riktas mot konceptet görs förenklade tolkningar av begreppet. När det gäller värderingar, 

normer och ideal behövs en ökad förståelse för social pluralism och heterogenitet.  

- En stor del av konceptutvecklingen är präglad av ingenjörsmässigt systemtänkande där fokus 

ligger på teknik och infrastruktur. Sociala aspekter behöver uppmärksammas då nivån av resiliens 

avgörs av faktorer som t.ex. makt, sociala nätverk, ledarskap, inkludering och jämställdhet 

(Samhällsresiliens i Sverige, 2018. Bilaga 2 Konceptuell beskrivning).  

I uppsatsen används ett tredimensionellt resiliensramverk från Bené et al.(2012) där resiliens-

begreppet problematiseras i relation till tre dimensioner av resiliens: absorption, anpassning och 

transformation. Eftersom arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser kan sägas vara en del av arbetet 

med att stärka samhällets resiliens är det väsentligt att reflektera över vad det egentligen innebär. 

Då resiliens- och sårbarhetskonceptet står i nära relation till varandra behandlas även förhållandet 

mellan de två i uppsatsen. Genom att betrakta sårbarhet ur ett strukturellt perspektiv ska den här 

studien lyfta fram det som ibland särskiljs som social sårbarhet samt uppmärksamma underliggande 

strukturer och drivkrafter till risk och sårbarhet när det gäller frågor om risk och säkerhet på den 

lokala nivån i samhället.  

  

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur koncepten av resiliens respektive sårbarhet 

i samhället kommer till uttryck i risk- och krishantering på lokal nivå.  

Frågeställningar:   

- Hur speglas resiliens och sårbarhet i ett urval av lokala risk- och sårbarhetsanalyser?   

- Hur behandlar de utvalda risk- och sårbarhetsanalyserna underliggande riskfaktorer och 

drivkrafter till risk och sårbarhet?  

  
1.3 Uppsatsens struktur   

Inledningsvis följer ett urval av tidigare relevant forskning och uppsatsens teoretiska ramverk, två 

delar som hör ihop. Dessa ska ge en kort överblick av problemområdet och bidra till uppsatsens 

diskussion samt redogöra för den referensram som kommer att användas i analysen. Under metod 
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och material presenteras kort tillvägagångssätt när det gäller metodansats, datainsamling, empiri 

och analysmetod. Resultatdelen inleds med att de kritiska frågor som står i fokus i analysen (det vill 

säga de frågor som ställs till empirin) tolkas mot uppsatsens teoretiska ramverk med avseende på 

resiliens och sårbarhet samt hur förhållandet mellan de två begreppen framgår i det empiriska 

materialet. Analysen kompletteras med ett strukturellt perspektiv på sårbarhet och teorier om 

underliggande drivkrafter och strukturer när det gäller risk och sårbarhet, detta för att få en 

fördjupad bild av problemområdet. Den avslutande diskussionen ska bland annat visa hur uppsatsen 

bidrar med kunskap, dess generaliserbarhet eller användbarhet. Svar på frågeställning och 

uppfyllande av syfte diskuteras i uppsatsens slutsats.   

 

  

2 Tidigare forskning och teoretiskt ramverk  

Att stärka samhällens resiliens är en viktig del av såväl katastrofhantering som riskhantering, vilket 

tas upp av bland annat Ullberg Baez & Becker (2016 s.32f) och i Sendairamverket (UNISDR 2015 

s.5). Med en titel som frågar sig om resiliens är en ny utopi eller en ny tyranni (Resilience: New 

Utopia or New Tyranny? Reflection about the Potentials and Limits of the Concept of Resilience in 

Relation to Vulnerability-Reduction Programmes) gör Bené et al. (2012 s.8ff) en kritisk utvärdering 

av resilienskonceptet fördelar och begränsningar, särskilt i förhållande till sårbarhet. Med anledning 

av att ett ökande antal åtgärder hävdas bidra till hushållens eller samhällens resiliens frågar sig 

författarna till vilken grad det verkligen är fallet: Vad innebär det egentligen att stärka samhällens 

och hushållens resiliens mot extremhändelser eller katastrofer och hur kan vi göra det? Deras 3-D 

Resilience framework är ett analytiskt ramverk avsett att öka förståelsen för vad exakt stärka 

resiliensen betyder. Som strukturerande element används de tre huvudkomponenterna av resiliens: 

absorptions-, anpassnings- och transformationskapacitet.   

En viktig poäng med ramverket är att resiliens uppstår som ett resultat, inte bara av en, utan av alla 

tre kapaciteter men med olika utfall; uthållighet, stegvis anpassning och transformativ respons, som 

i sin tur kan länkas till varierande intensitet av chock eller förändring. Resiliens kan också sägas 

existera på multipla nivåer eller skalor; hos individer, hushåll, samhälle, system etc. Kapacitet för 

absorption, adaption och transformation utgör tillsammans förmågan att hantera effekterna av 

ogynnsamma förändringar och chock, det vill säga nivån av resiliens. Begreppet/konceptet är enligt 

författarna inte ett resultat som kan mätas och övervakas utan ska snarare förstås som hur och vad 

ett samhälle eller system gör för att hantera störningar (ibid. s.10). 



8 

Fig.2. Tredimensionellt resiliensramverk (efter 3-D Resilience framework av Bené et al.2012).  

Bené et als 3-D Resilience framework är den här uppsatsens huvudsakliga teoretiska ramverk men 

kompletteras med teorier om sårbarhet och underliggande strukturer, drivkrafter och riskfaktorer ur 

ett strukturellt perspektiv.  

Enligt Bené et als definition av resiliens ingår egenskaper som att buffra effekter, återvända 

till ”pre-shock situation” eller ”bounce back” men även förmågan till att absorbera chock, 

anpassning, utveckling och transformation. Begreppet ”Bounce back” kopplas till resiliens som 

stabilitet och absorptionskapacitet. Resiliens som flexibilitet eller adaption beskrivs av författarna 

som de olika justeringar och stegvisa anpassningar som människor gör i syfte att fortsätta fungera 

utan stora kvalitativa försämringar i funktion eller strukturell identitet. Om förändringarna som 

krävs är så stora att anpassningskapaciteten överväldigas måste det ske en transformation. Det 

handlar då om ett skifte som inkluderar en kombination av förändringar och innovationer i teknik, 

reformer (institutionella), beteenden och kultur. Transformation innebär ofta ifrågasättande av 

värderingar, utmaningar av antaganden och förmågan att kritiskt syna fixerade synsätt, identiteter 

och stereotyper, ett skifte som utmanar status quo. Det kan mötas av enorma barriärer då det inte 

sällan handlar om förändringar av befästa system företrädda och upprätthållna av starka intressen 

(Bené et al. 2012 s.21-22). Att resiliens kan betraktas både som återgående till det tillstånd som 

rådde innan en störning (Bounce back) och som framåtgående utveckling (Bounce forward) 

problematiseras av Bondesson (2017b s.25f). Hon menar att frågan om vad vad samhällen ”Bounce 

back” eller återgår till är viktig att ställa då ett återgående till det tillstånd som rådde innan en kris 

eller katastrof inte alltid är det bästa.   

För att förstå risker och ge underlag för bland annat politiska beslut menar Olofsson & Rashid 

(2009 s.20f) att samhällsvetenskapliga perspektiv är lika viktiga som naturvetenskaplig och teknisk 

kunskap. De utgår från en subjektivistisk syn på risk och vill visa vilken roll sociala faktorer spelar 

för hur olika risker uppfattas och hanteras. Olofsson & Rashid påpekar att subjektivistisk 

riskforskning inte ifrågasätter vikten av objektivistisk forskning, såväl objektiv som subjektiv 

riskanalys är viktig men samhällsvetenskapen kan bidra med perspektivet om att  

 ”All kunskap är beroende av den tid och plats där den genereras och att sociala 

ojämlikheter kan få genomslag även inom den objektivistiska forskningen.” 

(Olofson & Rashid 2009 s.21)  

 Katastrofrisk kan och har ibland delats upp i två skolor: det beteendevetenskapliga respektive det 

strukturella perspektivets synsätt (Ullberg Baez & Becker 2016 s.28f). Ett sätt att se på skillnaden 

  

RESILIENS 

 

STABILITET  
 

FLEXIBILITET  
 

FÖRÄNDRING 

Kapacitet för:  

ABSORPTION  

Tåla och motstå 

störningar  

Bufferteffekt  

Uthållighet   

Robusthet   

”Bounce back” 

ADAPTION  

Anpassningsförmåga 

Stegvisa förändringar  

När stabilitet ej går att 

uppehålla och kapacitet till 

absorption överskrids   

 

 

TRANSFORMATION  

Önskvärd utveckling mot 

mer resilienta samhällen  

Innebär nya perspektiv, 

metoder, kunskap 

Normativt   

”Bounce forward”  
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mellan de två perspektiven är de olika uppfattningarna om huruvida katastrof ska betraktas som en 

händelse eller en process. I det beteendevetenskapliga perspektivet ses katastrofer som oväntade 

händelser, avgränsade i tid och rum med fokus på det akuta skedet och det drabbade område, dess 

effekter och hur de hanteras. Det strukturella perspektivet behandlar katastrofer som processer och 

inte isolerade händelser. Processer som påverkas av samverkande sociala, ekonomiska och politiska 

faktorer både före, under och efter en katastrof. Dessa faktorer eller förhållanden är alltså det som 

även skapar risk för såväl olyckor som för katastrofer eller kriser och påverkar förutsättningarna att 

hantera dem. Författarna menar dock att med tiden har skillnaderna mellan de två perspektiven 

minskat samt att resiliensbegreppet har bidragit till att de två skolorna nu snarare kompletterar 

varandra.  

Resiliens ställs ibland mot sårbarhetsbegreppet och de två koncepten kan sägas vara varandras 

motsatser. Bené et al. (2012 s.15) menar att länken mellan sårbarhet och resiliens inte är helt 

uppenbar, mycket på grund av de många olika definitionerna av begreppen, men att det bästa sättet 

att se på kopplingen mellan dem kanske är det som handlar om att gå från ett tillstånd av sårbarhet 

till ett tillstånd av resiliens. Kritik mot att ställa resiliens och sårbarhet mot varandra går bland annat 

ut på att användningen av begreppen kan skapa och upprätthålla två skilda positioner i samhället: 

den utsatta och den privilegierade, vilket Olofsson et al. tar upp när de reflekterar över om 

samhällets sårbarhet och resiliens är ”två sidor av samma mynt eller två sätt att (re)producera 

ojämlikhet?” (2016 s.75). När Olofsson et al. jämför de två begreppen så menar de att det inte är så 

vanligt att man definierar sårbarhet och resiliens i förhållande till varandra eftersom förenklade 

tolkningar och definitioner lätt skapar ett cirkelresonemang: om du är resilient är du inte sårbar och 

om du är sårbar är du inte resilient. Olofson et al. kritiserar även resiliensbegreppet för att handla 

om normativa idéer om hur samhället ska utformas och styras, de menar vidare att 

systemperspektivet riskerar att förenkla sociala processer samt att viktiga frågor som resiliens för 

vad och för vem sällan ställs (Olofsson et al. 2016 s.71ff).   

Social sårbarhet kan definieras genom att det görs en åtskillnad mellan fysisk sårbarhet i materiella 

faktorer, till exempel infrastruktur och den sårbarhet som mänskliga faktorer utgör. Inom 

katastrofforskning definieras dock sårbarhet som ett socialt (och inte ett fysiskt) fenomen, det 

betyder att såväl mänskliga som materiella faktorer av samhällets sårbarhet ses som sociala 

fenomen (Olofsson et al.2016 s.68ff). Författarna använder en definition från Wisner et al. (2004 

s.11) som säger att social sårbarhet är: egenskaper, förutsättningar och kapacitet hos en individ, en 

grupp eller ett samhälle att förutse, klara av, stå emot och återhämta sig efter en kris eller katastrof. 

Wisner et al menar att det är människors sårbarhet (eller social sårbarhet) som är avgörande och att 

sårbarhetsbegreppet förlorar sin analytiska kapacitet om det används som en "catch-all term" (2004 

s.50). Med hjälp av intersektionell riskteori problematiserar Olofsson et al. (2016) resilienta 

samhällen, samhälleliga maktordningar och katastrofriskreducering (KRR): de menar att just 

maktordningar har fått liten uppmärksamhet när det gäller resiliensbegreppet, både av förespråkare 

och av kritiker. Olofsson et al. menar vidare att resiliens har blivit ett sorts motpåstående till social 

sårbarhet, att resiliens har kommit att stå för de (samhällen och individer) som klarar sig bättre än 

andra. Olofsson et al. ifrågasätter dock om social sårbarhet är det bästa sättet att beskriva olika 

gruppers utsatthet vid kriser och katastrofer, eftersom faktorer som kön, etnicitet, ålder etc. är 

beskrivande eller förmedlande och inte orsaker eller förklaringar till sårbarhet, förklaringen är 

snarare rådande ojämlikhetsstrukturer (s.61, 63,71). Något som även Olofsson & Rashid (2009) 

påpekar i sammanhanget: skillnaden mellan olika grupper ska ses som beskrivande och inte 

förklarande. Det menar att det är troligare att exempelvis erfarenheter, ekonomi, resurser eller 

utanförskap är den förklarande faktorn till människors utsatthet, det vill säga underliggande 

strukturer eller strukturella ojämlikheter. Något som generellt sett drabbar utsatta grupper som till 

exempel: fattiga, kvinnor, barn, personer med funktionshinder, etiska minoriteter och invandrare. 

Olofsson & Rashid skriver att det behövs ökad kunskap om hur vi utvecklar rättvisa och hållbara 

riskhanteringssystem för att inte vissa grupper i samhället ska drabbas hårdare än andra (ibid. s.35f). 



10 

Olofsson & Öhman (2009) menar att riskhantering måste ta hänsyn till samhällets heterogenitet 

(olikheter). Några exempel på heterogenitetsgrunder, eller faktorer av sårbarhet, är; funktionshinder, 

ålder, kön, sexuell läggning, ursprung, ekonomiska resurser (till exempel försäkringsskydd), 

stad/landsbygd (var man bor), om man har barn, barns sårbarhet med mera. Faktorerna är även 

kontext(situations)beroende (s.262). Författarna anser att ett över- och underordningsperspektiv bör 

användas i högre grad inom riskforskningen för en bättre förståelse för att det inte är 

heterogenitetsgrunder eller olikheter hos individer och grupper som förklarar skillnader i utsatthet 

eller sårbarhet, en del av förklaringen finns bland annat i maktrelationer mellan grupper (s.272).  

Bondesson (2017b) pekar på en ”akademisk tystnad” när det kommer till forskning om social 

sårbarhet. Hon frågar sig varför så lite teoretisk och empirisk uppmärksamhet har ägnats åt hur 

marginalisering kan överbryggas och vad vi kan göra åt sociala ojämlikheter inom området KRR 

(s.18). Hon drar två slutsatser för forskning och praktik inom området: 1). Det behövs ett radikalt 

perspektivskifte på reducering av sårbarhet, där fokus riktas mot hur politisk, social och ekonomisk 

ojämlikhet kan överbryggas. Kritisk analys är viktigt så att inte KRR-praktiken förstärker 

ojämlikheter och maktobalanser och istället producerar till och med ytterligare risker. 2). 

Utmaningar med inkludering, deltagande och egenmakt (empowerment) behöver tas på allvar (ibid. 

s.166f). Bondesson poängterar att tidigare forskning om social sårbarhet har undersökt 

underliggande strukturer som distribuerar risk ojämnt men att vi nu behöver undersöka hur 

underliggande maktstrukturer kan utmanas och förändras (s.158). Att hantera underliggande 

drivkrafter till katastrofrisker är även ett av Sendairamverkets prioriterade områden:   

”...det krävs mer fokuserade insatser för att hantera riskernas underliggande 

drivkrafter såsom konsekvenserna av fattigdom och ojämlikhet, 

klimatförändringar och klimatvariationer, oplanerad och snabb urbanisering, 

bristfällig fysisk planering och bidragande faktorer...” (citat från 

Sendairamverket för katastrofriskreducering 2015-2030, UNISDR 2015 s.9).  

Med anledning av Sendairamverkets implementering på alla nivåer i samhället är resiliensbyggande 

aktuellt även för lokalt säkerhets- och krishanteringsarbete, som till exempel i kommuners risk- och 

sårbarhetsanalyser. Kommunala RSA:er styrs av lagen (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). I vägledningen för Kommunala handlingsprogram finns 

att läsa:   

”Det finns med andra ord en förväntan att kommunen ska samordna risk- och 

sårbarhetsanalysen enligt LEH med riskanalysen för handlingsprogrammen enligt 

LSO.” (MSB 2011b s.63).   

Genom samordning och ett systematiskt säkerhetsarbete kan det åstadkommas en bred 

riskidentifiering och samsyn mellan mindre olyckor, allvarligare händelser och andra 

säkerhetsaspekter i en kommun (MSB 2011b.s.41). Sendairamverkets syfte att minska risker och 

konsekvenser av olyckor och katastrofer samt en betydligt bredare syn på vad som ingår (både små- 

och storskaliga, frekventa och icke-frekventa, plötsliga och långsamma katastrofer, (MSB a) ger en 

tydligare koppling mellan samhällets risk- och krishantering. Det strukturella perspektivets syn på 

hur risker, katastrofer och även sårbarhet skapas genom processer som påverkas av sociala, 

ekonomiska och politiska förhållanden tydliggör också sambandet mellan risk och kris (Ullberg 

Baez & Becker 2016 s.28f).  
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3 Metod och material  

3.1 Metodansats  

Metodansats innebär en större helhet jämfört med metod. Det handlar om bestämda idéer och 

procedurer för både insamling och analys, som gör att de två hänger ihop på ett logiskt sätt och 

kopplas samman med frågor av vetenskaplig karaktär (Fejes & Thornberg(red) 2009 s.13f,21). Den 

valda metodansatsen påverkar såväl perspektiv på tolkning, vilka frågor som ställs samt metoder för 

insamling och analys. Den här uppsatsen bygger på kvalitativ metod, genom fältarbete i form av 

litteratursökning, genomgång av forskning och teori, insamling och inläsning av material i form av 

dokument samt bearbetning av materialet genom textanalys. En mycket viktigt del i kvalitativ 

metod är analys eller databearbetning. Väsentligt är att analysfasen sker löpande under 

forskningsprocessen och inte i avgränsad tid. De observationer och reflektioner som görs och skrivs 

ned under arbetets gång kan ge nya uppslag och frågor som leder arbetet framåt. När själva 

fältarbetet är avslutat går processen in i en ny fas där en mer systematisk bearbetning av 

anteckningar, som gjorts löpande, och av empiriskt material inleds (ibid. s.8f,13,21). För att finna 

mönster och få förståelse används abduktion som förklaringsmodell och förståelseansats (enligt 

Alvehus & Sköldberg 2017 s.14), vilket innebär att det i forskningsprocessen sker en växelverkan 

mellan empiriskt material och teori som successivt tolkas i ljuset av varandra.   

Som metodansats har jag använt mig av kvalitativ textanalys, grovt indelad i fyra steg enligt Widén 

(2009 s.145ff). Det första steget var att identifiera och formulera analysens problem utifrån en 

övergripande fråga. Under litteratursökningen avgränsades problemområdet vilket ledde till 

formulering av syfte och frågeställning. Nästa steg var att välja vilka texter som skulle analyseras, 

det vill säga lämplig empiri. Genom en abduktiv ansats har jag i de resterande stegen gått fram och 

tillbaka mellan empiri och teori för att förstå och förklara mitt forskningsproblem. Efter det andra 

steget intensifierades analysens fokus för att i det tredje steget skapa analytiska teman. Det fjärde 

steget innebar en detaljerad analys av textmaterialet som inleddes med genomläsning och 

kategorisering i utvalda teman eller kategorier. Materialet analyserades sedan vidare i närmare 

läsning av texterna och deras innehåll. Analys och tolkning har sedan gestaltats i en skriftlig 

berättelse.  

  

3.2 Datainsamling och empiri  

Det empiriska materialet är, som en direkt följd av syfte och frågeställning (Alvehus 2013 s.32), 

offentliga dokument i form av risk- och sårbarhetsanalyser från lokal nivå. De tre utvalda 

kommunerna är: Malmö stad, Örebro kommun och Karlstad kommun. Urvalet har gjorts utefter 

forskningsprojektet Samhällsresiliens i Sverige där ovanstående kommuner är aktuella. Malmö och 

Örebro utgör två av de tre huvudfall som studeras i projektet medan Karlstad är ett av de 

kontrasterande fallen. Både Karlstad och Malmö ingår även i UNISDR:s kampanj Making cities 

resilient som startade 2010. Alla tre kommuner har identifierats som områden med betydande 

översvämningsrisk i samband Sveriges genomförande av EU:s översvämningsdirektiv (MSB 

2019b).  

För insamling av dokument har jag gått tillväga som följer: Örebros och Karlstads kommuns risk- 

och sårbarhetsanalyser har laddats ned från kommunernas respektive hemsida. Malmö stads risk- 

och sårbarhetsanalys har jag erhållit efter kontakt med vikarierande trygghets- och 

säkerhetssamordnare i Malmö, Lina Ringberg, som mailade mig deras RSA då den inte fanns 

publicerad på Malmö stads hemsida.  
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3.3 Analysmetod  

Kvalitativ textanalys handlar om att med texter som utgångspunkt undersöka och analysera olika 

problem, fenomen eller samhällsdebatter och är lämplig som metodansats när skriftliga dokument 

och texter ska analyseras (Widén 2009 s.136f), vilket passar min uppsats och frågeställning mycket 

bra. Textanalys kan handla om att försöka förstå vilken politik som förs, någons syn på en 

fråga/fenomen eller innehållet i för ämnet relevant press, tidskrifter, organisationsdokument m.m. I 

kvalitativ textanalys är utgångspunkten ett väl avgränsat undersökningsproblem för att dels välja ut 

olika typer av texter och dels förhålla sig till texterna och deras innehåll för att skapa kunskap om 

deras innebörd. Det övergripande redskapet för analysen är att utifrån teorin formulera kritiska 

frågor att ställa texten. För formulering av kritiska frågor kommer jag utgå från två av de 

dimensioner för analys som Widén (ibid.:138f) beskriver. Den första analysdimension (från Widén) 

innebär att de kritiska frågor som ställs i analysen är fokuserade på textens innebörd och betydelse i 

förhållande till utomstående sammanhang och det omgivande samhället. Analysens första del sker 

genom tolkning mot ett tredimensionellt resiliensramverk (från Bené et al. 2012). 

Resilienskonceptet ställs också mot begreppet sårbarhet, deras förhållande till varandra samt det 

empiriska materialet, vilket görs genom ett strukturellt perspektiv. För en fördjupad analys tillförs 

en andra, problematiserande, dimension med hjälp av en teoretisk perspektivtagning med fokus på 

underliggande strukturer, drivkrafter och riskfaktorer i sammanhanget.   

  

 

4 Resultat  

De tre underrubrikerna i resultatdelen; Resiliens som stabilitet, flexibilitet och förändring?, 

Resiliens - motsatsen till sårbarhet? och Att utmana underliggande strukturer, drivkrafter och 

riskfaktorer i RSA-arbetet hör samman men presenteras här var för sig för att sedan kopplas ihop 

och diskuteras tillsammans i uppsatsens diskussionsdel.  

4.1 Resiliens som stabilitet, flexibilitet och förändring   

”Det finns även en strävan efter att uppnå ”resiliens”. Ett resilient Malmö är ett 

samhälle som motstår, anpassar sig till, klarar av, återhämtar sig från samt lär sig 

av oönskade händelser. För att uppnå resiliens bedriver Malmö stad inom flertalet 

verksamheter ett kontinuerligt och aktivt arbete med att öka tryggheten och 

säkerheten i Malmö. En viktig del av organisationens trygghets- och 

säkerhetsarbete är arbetet med krisberedskap.” (Malmö stad 2015 s.3).  

Malmö stads risk- och sårbarhetsanalys är den enda av de tre analyserade rapporterna som använder 

sig av resiliensbegreppret i sin RSA. Förutom det inledande citatet återkommer resiliens på ett 

flertal ställen i rapporten. Deras definition av resiliens är även ordagrant hur de beskriver grunden 

för kommunens krisberedskap:   

”...att verka för ett samhälle som kan motstå, anpassa sig till, klara av, återhämta 

sig från samt lära sig av oönskade händelser. Malmö ska vara ett resilient 

samhället!” (Malmö stad 2015 s.31).   

Det här kan åtminstone teoretiskt sägas motsvara olika dimensioner av resiliens; motstå för 

absorptionskapacitet och stabilitet, anpassa för adaptionskapacitet och flexibilitet medan de 

återstående: klara av, återhämta sig från och lära sig av oönskade händelser kan härledas till alla 

tre dimensioner beroende på bland annat nivå av störning och vilken kapacitet den kräver relaterat 

till, som i det här fallet, kommunens förmåga att hantera störningen/kris. Störningar i finansiella 

system är en av Örebros identifierade sårbarheter och brister, vilket beskrivs som en händelse 
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förenad med stor osäkerhet men där de menar att individers ”flexibilitet och 

problemlösningsförmåga” (Örebro kommun 2015 s.64) har visat sig. Angående kommunens ansvar 

tar de upp finansiella transaktioner, där de menar att störningar kan få stora konsekvenser, och 

konstaterar att hanteringen av finansiella system ska hållas robust. Samma händelse eller störning 

kan här relateras till två dimensioner av resiliens: absorption och adaption, dock med olika kapacitet 

beroende på mottagare då det enligt vad som framgår i RSA:n är önskvärt att kommunen har 

förmåga till stabilitet medan individer eller medborgare tidigare anses haft förmåga till flexibilitet 

och anpassning i frågan.   

Även om Örebros och Karlstads risk- och sårbarhetsanalyser inte använder resiliensbegreppet så 

förekommer flera av de termer som är relaterade till resiliens, exempelvis: robust, motstå, 

upprätthålla, uthållighet, anpassning, flexibilitet, utveckling, kunskaper och lärdomar. Örebros RSA 

tar upp att inträffade händelser som direkt och indirekt drabbat kommunen har inneburit nya 

lärdomar och satt krishanteringsförmågan på prov (Örebro kommun 2015 s.51). Det framgår dock 

inte vad de har lärt sig, i stort sett konstaterar de att deras förmåga varit väldigt bra, de pekar knappt 

ut några brister och där de gör det är det i huvudsak andras brister, inte kommunens. Frågan är då 

vad de har lärt sig?  

Karlstads identifierade och analyserade risker är lika med händelser där de bedömer att kritiska 

beroenden kan ”slås ut”, vilket i princip då utgör deras identifierade sårbarheter och brister, när de 

inte kan motstå en störning i form av en händelse som till exempel storm, översvämning, 

skogsbrand, dataintrång, pandemi m.fl. (Räddningstjänsten Karlstadsregionen 2015 s.29). När den 

så kallade lägsta acceptabla nivån har bedömts i RSA:erna beskrivs det som en nivå på förmågan av 

uthållighet och stabilitet, både i Karlstads och i Örebros RSA: ”hur lång tid verksamheten kan 

bedrivas på en acceptabel nivå” (Örebro kommun 2015 s.22). Kritiska beroenden har identifierats 

utifrån vad som krävs för att upprätthålla den nivån och kopplat till det har sårbarheter och brister 

identifierats, reservrutiner vid bortfall av beroenden har analyserats och slutligen har förmågan att 

upprätthålla verksamheten bedömts. När kritiska beroenden, sårbarheter och brister m.m. har 

identifierats och bedömts i de tre RSA:erna har det gjorts genom att försöka mäta eller värdera dem, 

med hjälp av till exempel avbrotts- och uthållighetstid, återhämtnings- och återställningstid och 

tillgänglighetskrav som mått. På så vis försöker de kartlägga om verksamheternas resurser räcker 

till vid en kris och relaterat till resiliens: om de har kapacitet att stå emot effekter av stress eller 

chock, det vill säga deras kapacitet att absorbera risker och kriser. Att identifiera sårbarheter, brister, 

reservrutiner eller brist på sådana kan även ses som en stegvis anpassning, förutsatt att det leder till 

att bristerna åtgärdas, rutinerna förbättras och krishanteringsförmågan stärks.  

Malmö använder sig bland annat av en metod de kallar ”Tre steg för ett robustare Malmö” i syfte att 

uppnå ett integrerat och systematiskt arbete med riskhantering, krishantering och 

kontinuitetshantering i kommunen. Metoden innefattar bedömning av de tre arbetsområdena genom 

bland annat; Riskhantering i fyra moment (ISO 31000), värdering av krishanteringsförmågan och 

bedömning/analys av samhällsviktiga åtaganden (Malmö stad s.11ff). När det gäller åtgärder med 

anledning av RSA-resultatet uppger Malmö åtgärder som exempelvis stöd till kommunala aktörer 

att genomföra stegen i metoden ”Tre steg för ett robustare Malmö”, stöd till förvaltningarna i deras 

arbete med att identifiera och behandla risker, utveckling av kommunens IT-stödsystem samt 

kontinuitetsplaner för bland annat samhällsviktiga åtaganden. Kommunala aktörer har även ett antal 

mål som ska uppnås enligt stadens program för krisberedskap (Malmö stad 2015 s.32). Den åtgärd 

som i Örebros RSA lyfts fram som allra viktigast är att kommunen ska ta fram en 

klimatanpassningsplan. I RSA:n ges sedan exempel på tekniska förebyggande åtgärder, som val av 

material till vägbanor och ventilation i vård- och omsorgsboenden, åtgärder som de menar kan ingå 

i en klimatanpassningsplan. Örebro har även identifierat såväl behov som önskemål från 

verksamheterna om utbildning och övning men skriver därefter att deras säkerhetsavdelning inte har 

möjlighet att tillgodose detta, anledningen varför de inte kan det anges dock ej. De konstaterar kort 
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att en tänkbar åtgärd är att se över formerna för utbildning och övning i kommunen (Örebro 

kommun 2015 s.67f).   

Det som framgår i Karlstads RSA är mycket begränsat, eftersom deras rapport endast innehåller det 

avgränsade arbete som ingick i år 1 av RSA-arbetet. De uppger i rapporten att fördjupade analyser 

ska ske år 2-4 och dessa utgör också en stor del av de åtgärder som uppges under Behov av åtgärder 

med anledning av risk- och sårbarhetsanalysen där fördjupade analyser, kontinuitetsplaner, 

utredningar, och beredskapsplaner m.m. ingår (Räddningstjänsten Karlstadsregionen 2015 s.37ff). 

Åtgärder som alltså ska stärka verksamheternas förmåga att motstå de sårbarheter och brister som 

identifierats i RSA:n. År 2-4 är i det här fallet år 2016-2018 men det arbete som har skett då ingår 

inte i deras officiella RSA-rapport (Risk- och sårbarhetsanalys (RSA), Karlstads kommun 2015-

2018).  

Resiliensnivån i det analyserade materialet, alltså hur RSA:erna visar på förmåga till absorption, 

adaption och transformation är något varierande. I de utvalda risk- och sårbarhetsanalyserna speglas 

främst de två första dimensionerna i resiliensramverket från Bené et al., framförallt kapacitet att 

motstå störningar men även till viss del anpassningskapacitet. RSA:erna säger väldigt lite som kan 

relateras till förändringskapacitet eller transformationsförmåga, oavsett om de som i Malmös fall 

frekvent använder sig av resiliens i sin rapport eller som de övriga två RSA:erna som inte nämner 

begreppet.   

  

4.2 Resiliens - motsatsen till sårbarhet?  

Överlag uttrycks sårbarhet i materialet som en motsats till de förmågor som kommunerna strävar 

efter när det gäller deras krishanteringsförmåga eller krisberedskap. Genom att minska risker och 

sårbarheter ska förmågan och beredskapen att hantera risker och kriser öka. Det kan sägas svara väl 

upp till det övergripande syftet med RSA från MSB:s riktlinjer (MSB 2018) som är minskad 

sårbarhet (i samhället) och ökad förmåga att hantera kriser, men är också sammankopplat med hur 

begrepp och termer som bland annat risk, kris och sårbarhet definieras och värderas. I Karlstad 

kommuns RSA står det att analysen används för planering och beslut om åtgärder för att minska 

sårbarheten och stärka krishanteringsförmågan i kommunala verksamheter. Syftet med att 

identifiera sårbarheter och brister i kommunens krisberedskap beskrivs som:   

”...hitta utvecklingsområden för att stärka förmågan att hålla samhällsviktiga 

verksamheter i drift under en extraordinär händelse.” (Räddningstjänsten 

Karlstadsregionen 2015 s.33).   

Fokus är på verksamheterna, som själva har identifierat sina sårbarheter och brister och kommit 

med förslag för att minska dessa. Sårbarheter och brister som har analyserats är alltså de olika 

kommunala verksamheternas förmåga att fungera på lägsta acceptabla nivå. Sårbarhet räknas här 

som avbrott i kritiska beroenden hos verksamheterna, beroenden som el, fjärrvärme, drivmedel, 

dricksvatten, väghållning, betalningar med mera och att inte kunna uppehålla stabilitet (lägsta 

acceptabla nivån). Sårbarheter och brister identifieras bland annat genom att de mäts med avbrotts- 

och uthållighetstider, som hur länge en verksamhet klarar sig utan värme eller el.   

Karlstad definierar inte vad de menar med sårbarhet men är tydliga med att det är verksamheternas 

förmågor som avses och det synsätt som används i rapporten är ett där sårbarhet förstås som brister 

i fysiska och materiella faktorer, det görs alltså en åtskillnad av dessa och den sårbarhet som 

mänskliga faktorer utgör eller så kallad social sårbarhet.   

Malmös RSA definierar och beskriver sårbarhet som:   

”en faktor som ökar eller minskar sannolikheten för att en händelse inträffar, samt 

konsekvensen av det inträffade...Sårbarhet kan uttryckas i barriärer som 
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organisationen har på plats eller saknar. Utan dessa barriärer ökar antingen 

sannolikheten för att händelsen inträffar eller konsekvensen av det inträffade” 

(Malmö stad 2015 s.34).   

I citatet ovan finns tydliga spår av det beteendevetenskapliga perspektivets synsätt med fokus på 

händelser och konsekvenser (Ullberg Baez & Becker 2016 s.28). Vilket det också kan sägas göra i 

alla de tre analyserade risk- och sårbarhetsanalyserna: där sårbarhet betraktas genomgående som en 

faktor som ökar risken för oönskade eller så kallade extraordinära händelser. I Örebros RSA 

beskriver de sårbarheter som:   

”...de egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller 

egendom mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse.” (Örebro kommun 

2015 s.7).  

En definition som är ett direktcitat från MSB:s föreskrifter (MSB 2015 s.2). Örebro har dock 

innehåll i sin RSA som tyder på en något bredare syn på sårbarhet. Framförallt då de tar upp sårbara 

och utsatta grupper i identifierade och analyserade risker, bland annat när det gäller värmebölja där 

de skriver att det framförallt är äldre, sjuka och barn som är mest utsatta för risker i det fallet 

(Örebro kommun 2015 s.26). Även störningar i elförsörjningen relateras till social sårbarhet:  

”I dagens samhälle är vi sårbara utan el och ett elbortfall får konsekvenser även 

för den enskilda människan....kapaciteten/täckningen minskar kraftigt vid ett 

avbrott som varar i mer än ett par timmar, särskilt i glesbygd...drabbar i första 

hand enskilda slutanvändare i glesbygdsområden, medan tätorterna ofta klarar 

sig bättre.” (ibid. 2015 s.38).  

Oavsett om social sårbarhet har exkluderats eller inkluderats behandlar RSA:erna sårbarhet som 

något som sker eller utlöses vid en händelse, istället för att betrakta sårbarhet som något inbyggt 

som redan finns i samhället och därmed skapar risker. Att till exempel landsbygdens infrastruktur är 

bristfällig eller att samhället i regel inte är byggt för att passa äldre, barn eller sjuka nämns 

egentligen inte alls. Det kan kopplas samman med synsättet att risk och kris är något som händer, ett 

hot som drabbar samhället utifrån.   

  

4.3 Att utmana underliggande strukturer, drivkrafter och riskfaktorer i RSA-arbetet   

Risk- och sårbarhetsanalys är en del av samhällets krisberedskap, såväl på den lokala som den 

regionala och nationella nivån, men vad i samhället är det som ska skyddas och mot vad ska vi 

skydda oss?   

”Det övergripande syftet med Malmö stads krisberedskap, likt Sveriges 

krisberedskap i stort, är att skydda människors liv och hälsa, samhällets 

funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, miljö 

och ekonomiska värden samt nationell suveränitet.” (Malmö stad 2015 s.10).   

Citatet från Malmös RSA ger en grundläggande bild av syftet med krisberedskap och vad som ska 

skyddas. De analyserade RSA:erna har dock i sina rapporter ett starkt fokus på sina (kommunernas) 

verksamheter. När det gäller vad dessa ska skyddas mot koncentrerar de sig på så kallade händelser, 

där risker ses som någon form av externa hot som kan komma att hända och orsaka störningar i 

verksamheten. I Karlstads RSA uppges det ordagrant att risker likställts med händelser, dessutom 

har endast extraordinära händelser (enligt bedömning) ingått i riskanalysen, där de har satts i 

relation till om de kan slå ut verksamheternas kritiska beroenden.  

”I analysen har risker likställts med händelser. Händelsen utgör risken att kritiska beroenden slås ut 

vilket kan ge allvarliga störningar i samhällsviktiga verksamheter.” (Räddningstjänsten 
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Karlstadsregionen 2015 s.16).   

Örebros riskidentifiering vidgar händelsefokuset något då det uppges att den:   

”...syftar till att identifiera extraordinära händelser och förhållanden inom 

kommunens egen verksamhet och det geografiska området som innebär ett hot 

eller en risk.” (Örebro kommun 2015 s.24).   

I citatet ovan inkluderas förutom händelser även förhållanden inom verksamheten och det 

geografiska området. Syftet med deras RSA anges dock vara att förbättra möjligheten att motstå och 

hantera händelser som kan leda till en kris eller extraordinär händelse. När Malmö beskriver vad de 

menar med krisberedskap pekar de på en förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser 

som kan leda till samhällsstörningar och/eller kris för organisationen. Exempel på störningar och 

kriser definieras som händelser men de tillägger att en störning eller kris också kan handla om 

bristande förtroende. Oönskade händelser beskrivs som det som hotar och uppges kunna orsakas av 

en risk, sårbarhet eller bristande förmåga (Malmö stad 2015 s.1).   

Det sättet som kommunerna beskriver sin organisation och sitt geografiska område i rapporterna 

säger också något om perspektiv samt vad som inkluderats respektive exkluderats i RSA:erna. 

Örebro tar upp olika faktorer och förhållanden, som när det gäller kommunens geografiska område: 

geografi, demografi, infrastruktur och näringsliv, där de inte bara beskriver var det ligger och 

invånarantal etc. utan även att invånarna kommer från ca 160 olika länder (Örebro kommun 2015 

s.11f). Karlstad redovisar kort för kommunens organisation, verksamheter, geografiskt område, 

angränsande kommuner och antal invånare men ingenting ytterligare om demografi. De nämner 

däremot stadens läge vid Vänern:”...älven och Vänern gör staden utsatt för stora 

översvämningsrisker.” (Räddningstjänsten Karlstadsregionen 2015 s.10). Det ger intrycket att det 

är naturen eller vattnet i sig som utgör risken och det yttre hotet, som om översvämningsrisker 

enbart vore naturgivna och inte påverkas av mänskliga aktiviteter. I Malmös RSA beskrivs var det 

ligger, invånarantal, att det växer snabbt, antal utrikesfödda, antal språk som talas, pendling, 

medelålder, andel ensamstående eller ensamstående föräldrar, arbetslöshet m.m. De tar också upp 

att medellivslängden skiljer sig åt i olika stadsdelar: ”Förklaringen är den ojämlikhet vi kan se i 

samhället...” och fortsätter genom att anknyta till hållbarhetsdimensioner och förändring: ”I Malmö 

arbetas aktivt för att minska dessa klyftor och uppnå ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 

hållbart Malmö.” (Malmö stad 2015 s.8).   

Örebros RSA uppger att de ständigt arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor, då de ”...vill skapa 

en stad som är tryggt utformad för alla människor.”(Örebro kommun 2015 s.6). Sociala 

ojämlikheter berörs vidare i Örebro bland annat då de skriver om en trend mot ökade skillnader 

mellan grupper i samhället och den betydande boendesegregation som finns, den senare relateras i 

RSA:n till socioekonomisk status och etnisk bakgrund. De uppger att det: ”Trots en stor 

medvetenhet om behovet av ökad jämställdhet och integration, finns mycket kvar att göra.” (Örebro 

kommun 2015 s.48). Fokus ligger däremot inte på att koppla ihop sociala ojämlikheter med andra 

risker för de människor eller de grupper som är utsatta. Sociala ojämlikheter och social oro ses i 

RSA:n snarare som tecken på instabilitet och en risk i sig, en risk som drabbar kommunens 

organisation och verksamheter samt samhället i stort. Två identifierade och analyserade risker i 

Örebros RSA är just social oro och sociala risker:  

”Det finns olika risker som kan orsaka instabilitet i samhället. Ökat utanförskap 

och segregering är exempel på sociala risker som har sitt ursprung i bristande 

sociala och socioekonomiska förhållanden. Även ökad främlingsfientlighet och 

minskad social sammanhållning är faktorer som kan leda till social oro med 

allvarliga konsekvenser.”(Örebro kommun 2015 s.42).  

Sociala risker definierar de som:   
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”...sannolikheten för oönskade händelser, beteenden eller tillstånd med ursprung i 

sociala förhållanden, som har negativa konsekvenser för det som bedöms vara 

skyddsvärt.” (Örebro kommun 2015 s.7).  

Frågan är då vad de bedömer vara skyddsvärt? Det framkommer när den identifierade och 

analyserade risken Social oro beskrivs som: ”typer av utfall eller angrepp på det som samhällets 

institutioner ser som en önskvärd social ordning, det skyddsvärda” (ibid.). RSA:n tar därefter upp 

problem med våldsamma situationer, till exempel upplopp, raketer, bensinbomber, bilbränder, 

stenkastning etc. De menar att det är händelser där ungdomsgrupper ofta känt sig provocerade av 

polis eller myndigheter och att detta ofta inträffar i socioekonomiskt utsatta storstadsområden. 

Varför de tror att ungdomarna känt sig provocerade framgår dock inte i rapporten.   

Effektiv samordning för trygghet (EST) är ett projekt för att motverka social oro inom Örebro 

kommun med målsättningen att medborgare ska känna sig trygga i alla områden av kommunen. 

Något som ska åstadkommas ”genom att samhällets goda krafter effektivt samverkar för att skapa 

en positiv utveckling för ökad trygghet.”(ibid.s.48-49). Malmös RSA uttrycker en önskan att 

utveckla nya metoder för att integrera frågor om underliggande drivkrafter/riskfaktorer med 

krishanteringsarbetet då de skriver om normkritiskt perspektiv i risk- och sårbarhetsanalyser och 

att:   

”Malmö stad har tillsammans med ett antal externa aktörer initierat ett samarbete 

för att lära, diskutera och om möjligt utveckla metoder för genus- alternativt 

normkritiskt perspektiv på krisberedskapsområdet samt särskilt på risk- och 

sårbarhetsanalyser.” (Malmö stad 2015 s.17).  

  

 

5 Diskussion av resultat  

Syftet med krisberedskap är bland annat att skydda människors liv och hälsa, mänskliga fri- och 

rättigheter och samhälleliga faktorer som funktionalitet, demokrati och rättssäkerhet. Det är därför 

inte långsökt att göra antagandet att ovanstående borde speglas i en kommunal risk och 

sårbarhetsanalys. En av de analyserade RSA:erna uppger också att just detta är deras övergripande 

syfte när det gäller krisberedskap (Malmö stad 2015 s.10). I samma RSA definierar de 

krisberedskap som ett samhälle som kan motstå, anpassa sig till, klara av, återhämta sig från samt 

lära sig av oönskade händelser (Malmö stad 2015 s.31). Vilket per definition även är exakt hur de 

uppger att de ser förmågorna hos det resilienta samhället. Det här kan åtminstone teoretiskt sägas 

motsvara olika dimensioner av resiliens enligt ramverket från Bené et al. (2012 fig.1); motstå för 

absorption och stabilitet, anpassa för adaption och flexibilitet medan de återstående: klara av, 

återhämta sig från och lära sig av oönskade händelser kan härledas till alla tre dimensioner. Det 

beror enligt Bené et al. bland annat på nivån av störning; desto lägre intensitet desto troligare är det 

att samhället kan klara av och återhämta sig genom att stå emot eller absorbera effekterna utan 

större konsekvenser men om kapaciteten att absorbera (stå emot) överskrids, vilket kopplas till 

större störningar, krävs flexibilitet, anpassning och i någon form förändring för att kunna hantera 

stress eller chock. Om stressnivån eller intensiteten av chock är så hög att anpassningskapaciteten 

överskrids måste det ske en mer genomgående förändring, det vill säga transformation, för att dels 

klara av och återhämta sig men också för att de lärdomar som kan dras ska leda till stärkt resiliens 

(ibid. s.21f). När det gäller att lära sig av oönskade händelser finns ett exempel i resultatet där de i 

RSA:n menar att inträffade händelser inneburit nya lärdomar och satt krishanteringsförmågan i 

kommunen på prov. Vilket för all del låter bra men eftersom de inte uppger vad det är kommunen 

har lärt sig och inte heller pekar ut några större brister hos sig själva utan istället hos andra 

utomstående aktörer (oklart vilka) är det svårt att se hur detta skulle ha stärkt deras 
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krishanteringsförmåga eller resiliens. Det ger inte heller intryck av ett lärande som innebär någon 

form av utveckling framåt.  

Trots det uttalade syftet när det gäller krisberedskap (från Malmö) och trots en viss variation i hur 

de utvalda och analyserade RSA:erna speglar olika dimensioner av resiliens är det mest vanligt 

förekommande att de vill förstärka förmågan till stabilitet eller robusthet, genom att först och främst 

ha kapacitet att motstå störningar, vilket motsvarar absorptionskapacitet i ramverket från Bené et al. 

(2012 fig 1). Det exemplifieras bland annat genom citat som att verksamheternas system ska hållas 

robust/a, kartläggning/mätning av lägsta acceptabla nivån och metoden 3 steg för ett robustare 

Malmö. Då det i RSA:erna konstateras bristande stabilitet finns det i viss mån åtgärder som kan 

stärka anpassningskapaciteten men då främst med tekniskt förebyggande åtgärder, exempelvis när 

det gäller klimatanpassning som i en av RSA:erna sammanfattas och likställs med tekniska 

lösningar. Det är tvivelaktigt om tekniskt förebyggande åtgärder allena för att anpassa samhället till 

risk/kris kan ses som en utveckling framåt, i bästa fall handlar det om små, stegvisa förändringar 

som kan bidra till stärkt adaptionsförmåga/kapacitet men utan andra (icketekniska) åtgärder för 

anpassning och förändring är det snarare frågan om ytterligare försök att motstå störningar och 

stärka absorptionskapaciteten, det vill säga en form av ”bounce back”.   

Självfallet är det viktigt att ta reda på huruvida kommunens och verksamheternas resurser räcker till 

vid en kris. Det är, enligt Bené et al., idealiskt att ha kapacitet att stå emot effekter av stress eller 

chock och att resurserna blockerar stressfaktorerna men författarna poängterar att stärkt 

anpassningskapacitet är mer än att bara utrusta med tillgångar och teknologi. Stärkt 

anpassningskapacitet handlar även om att utveckla människors inverkan, om styrning (governance) 

och makt. Ökad resiliens handlar i första hand om vad ett system gör, mer än vad det har, som 

möjliggör anpassning (Bené et al.2012 s. 21, 28). Med det sagt kan identifiering av sårbarheter, 

brister, reservrutiner eller brist på sådana, vilket görs i RSA:erna, ses som stegvis anpassning under 

förutsättning att bristerna åtgärdas, rutinerna förbättras och förmågan stärks.   

Dock är resiliens inte ett resultat som kan mätas och övervakas enligt Bené et als. definition (2012 

s.8), inte heller är resiliens ett sorts tillstånd att uppnå. Därför blir RSA:ernas schablonmässiga 

kartläggning och försök att mäta kritiska beroenden, lägsta acceptabla nivån, sårbarheter, brister etc. 

inte förenligt med stärkt resiliens enligt ramverket. Förövrigt finns där en rad andra problem med att 

mäta eller värdera risk och sårbarhet. Att mäta i till exempel tid (timmar/dagar/veckor) kan ge ett 

mer eller mindre godtyckligt resultat då det måttet lär variera beroende på många andra faktorer. Att 

klara sig utan till exempel vatten eller värme är kraftigt beroende av årstid, väder, temperatur, ålder, 

hälsa, kunskaper, erfarenheter, resurser och tillgångar m.m. Det bör också vara stora variationer 

beroende på vad för sorts händelse av risk eller kris som avses. Om det dessutom ska tas i åtanke att 

risk/kris kan vara multidimensionella eller att flera händelser kanske på olika nivåer samtidigt är det 

svårt att förutsäga något sorts mått. Frågan är om det ens är meningsfullt? Att mäta risk, sårbarhet 

eller exempelvis resiliens är försök att få fram en objektiv bild, samtidigt är det uppskattningar som 

är baserade på subjektiva värderingar hos de som utfört dem. När det är de individuella 

verksamheterna själva (t.ex. fritidspersonal) som har gjort värderingarna finns det ändå något att 

vinna som jag ser det. Det kan finnas fördelar i att de som arbetar och vistas i verksamheterna har 

blivit involverade i RSA-arbetet då de kan bidra med andra synsätt och värderingar. Det är 

antagligen också positivt att få möjlighet att reflektera runt risk och kris i den egna verksamhetens 

dagliga arbete. Frågan är dock om hur stor inverkan det har på kommunens krisberedskap och 

huruvida verksamheten och personalen får någon uppföljning av RSA-arbetet. Får verksamheterna 

möjlighet till övning och utbildning och har de någon egentlig påverkan och/eller makt? När det, 

som i ett exempel (Örebro), har identifierats både behov och önskemål från verksamheterna själva 

om utbildning och övning men som enligt RSA:n inte går att tillgodose tyder det på stora brister 

någonstans. Det anges inte några orsaker till detta i RSA:n vilket gör att det bara går att spekulera i 

om det beror på brist på resurser (tid, pengar, kunskap etc.) eller på något annat. I en av RSA:erna 
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(Malmö) är en av åtgärderna att stötta verksamheterna att fullfölja metoden 3 steg för ett robustare 

Malmö och de uppmärksammar även behovet av ny kunskap, andra metoder och nya perspektiv för 

att försöka inkludera bland annat normkritiska perspektiv i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.  

En stor del av det analyserade materialet bygger på oönskade händelser. Händelser som i många fall 

är väldigt oförutsägbara (samt osäkra, okända, sammanfallande m.m.). Såväl risk och kris, vilka 

behandlas som något som händer och drabbar kommunen utifrån, som sårbarhet betraktas ur det 

beteendevetenskapliga perspektivets synsätt med fokus på händelser och deras konsekvenser 

(Ullberg Baez & Becker 2016 s.28). Först och främst ska det nämnas att det händelsefokus som 

finns i RSA:erna kan relateras till det som kommunerna måste göra enligt lagen (Lag 2006:544 om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap, LEH). Men syftet med risk- och sårbarhetsanalyser måste vara något mer än att enbart 

följa lagstiftningen. Annars är frågan vad RSA:n kan och ska bidra med (förutom att uppfylla 

lagstiftning) när det gäller samhällens krisberedskap.  

I RSA:erna finns det olika definitioner av sårbarhet och i ett fall ingen definition alls. Det är ändå 

tydligt att det de strävar efter (robusthet, effektiv krishantering etc.) står i motsats till det man vill 

undvika (oönskade händelser, sårbarhet m.m.) eller minska. På så vis kan sårbarhet ses som en 

motpol till målet med krisberedskap. En stärkt krisberedskap kan i sådana fall betraktas som att gå 

från ett tillstånd av sårbarhet till ett tillstånd av resiliens, den koppling mellan de två begreppen som 

Bené et al. menar kanske är den mest fördelaktiga (2012 s.15). Å andra sidan kan det skapa, som 

Olofsson et al.(2016 s.75) skriver om, ett cirkelresonemang; vid stärkt krisberedskap (eller resiliens) 

är kommunen inte sårbar men om kommunen är sårbar är krisberedskapen inte stärkt (eller 

kommunen är inte resilient).  

RSA:erna kopplar sårbarhet till händelser, vilket följer den definition som anges i MSB:s 

föreskrifter (MSB 2015 s.2) men som tyvärr ger en ganska snäv syn på sårbarhet, begränsad till 

fysiska och materiella faktorer. I vissa fall breddas användningen av sårbarhetsbegreppet och liknar 

då mer den definition som Olofsson et al. (2016) använder:   

”social sårbarhet är: de egenskaper, förutsättningar och kapacitet som en individ, 

en grupp eller ett samhälle har att förutse, klara av, stå emot och återhämta sig 

efter en kris eller katastrof.”  (Wisner et al.2004 s.11)   

Det gäller bland annat då de skriver om sårbara grupper samt elbortfall på landsbygden (Örebro). 

När sociala sårbarheter eller särskilda gruppers utsatthet beskrivs, som att bo i glesbygd, vara äldre, 

sjuk eller barn, är det dock enligt Olofsson & Rashid viktigt att förstå att skillnaden mellan olika 

grupper ska ses som beskrivande och inte förklarande. Det är mer troligt att erfarenheter, ekonomi, 

resurser eller utanförskap är den förklarande faktorn till människors utsatthet, det vill säga 

underliggande strukturer eller strukturella ojämlikheter (Olofsson & Rashid 2009 s.35). Du är till 

exempel mer sårbar för elbortfall om du bor i glesbygd (en beskrivning) men det är inte glesbygden 

i sig eller det faktum att du bor där som orsakar sårbarheten utan förklaringen är att elnätets 

infrastruktur/kapacitet är sämre på landsbygden än i staden. Sämre infrastruktur går ju att åtgärda 

till skillnad mot att människor bor på landsbygden, vilket vi kan anta att de kommer och ska kunna 

fortsätta att göra. Det är därför betydligt mer meningsfullt att se på sociala sårbarheter som 

beskrivande istället för förklarande och därmed möjliga att åtgärda/minska med bra risk- och 

krishantering. På samma vis är inte sårbara grupper sårbara eftersom att de tillhör gruppen (äldre, 

sjuka, barn etc.), däremot kan samhället vara byggt och anpassat på så vis att en del grupper får 

sämre förutsättningar. Det är dock inget som de analyserade RSA:erna går närmare in på. Olofsson 

& Öhman (2009) menar att det behövs mer kunskap om just samhällets heterogenitet (olikheter) 

inom riskhantering. Genom att använda sig av ett över- och underordningsperspektiv kan 

förståelsen öka för att det inte är faktorer (heterogenitetsgrunder) som exempelvis att vara 

socioekonomisk utsatt som är förklaringen till skillnader i risk och sårbarhet utan att en del av 
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förklaringen finns i maktrelationer i samhället och mellan grupper (Olofsson & Öhman(red) 2009 s. 

272).   

Vad det är som ska skyddas i och med ett samhällets krisberedskap finns det i materialet en 

varierande bild av. Det är relativt stora skillnader mellan det synsätt som finns i citatet från Malmö 

angående krisberedskapens syfte:  

”...skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, miljö och ekonomiska värden 

samt nationell suveränitet.” (Malmö stad 2015 s.10)   

och mellan det fokus på kommunernas verksamheter som återfinns i RSA:erna. I Örebros RSA 

framkommer det att det skyddsvärda är lika med önskvärd social ordning (Örebro kommun 2015 

s.7). Vidare skriver de att goda krafter i samhället ska motverka social oro och sociala risker. Jag 

undrar vad de menar med goda krafter, till skillnad mot vad: de onda? Vilka är det i sådan fall, det 

eller de som attackerar den sociala ordningen? I exemplet med händelser i socioekonomiskt utsatta 

områden där de skriver att ungdomar ofta känt sig provocerade av myndigheter tror jag att istället 

för att tala om goda (och på så vi även om outtalat onda) krafter vore det betydligt mer fruktbart att 

reflektera över varför de tror att ungdomarna känt sig provocerade. Att människor ses som en faktor 

som kan påverkas av goda eller onda krafter i samhället förstärker snarare redan existerande 

maktobalanser och ojämlikheter och kan i sin tur skapa ytterligare risker istället för att motverka 

dem (Bondesson 2017b s. 166f). Jag tänker att det skapar en sorts låsning, det går inte att komma 

vidare i situationer som dessa genom att förstärka maktobalanser istället för att försöka hitta 

lösningar på problemet och skapa ökad trygghet även för de grupper i samhället som lever under 

otrygga förhållanden.   

Det är bara i en av RSA:erna som sociala ojämlikheter får något större utrymme, i en utav dem 

nämns det överhuvudtaget inte (Karlstad), men fokus ligger aldrig på att koppla ihop dessa 

ojämlikheter med andra risker för just de människor eller grupper som är utsatta, vilket Ullberg 

Baez & Becker (2016), Bondesson (2017 a b) och Olofsson et al. (2016) med flera gör. I exemplet 

från Örebros RSA och social oro, där de skriver om socioekonomiskt utsatta områden och att 

ungdomar ofta känt sig provocerade av myndigheter, finns ett synsätt där en del grupper av 

människor ses som risker istället för att uppmärksamma att vissa grupper oftast är mer utsatta för 

risk och därmed mer sårbara. Här ser de snarare den önskvärda sociala ordningen som det 

skyddsvärda och som utsätts för negativa konsekvenser eller som de uttrycker det utfall/angrepp, 

det vill säga en form av plötslig hotande händelse. I motsats till att risk (och kris) är något som 

händer säger Olofsson et al. (2016 s.61) att risker görs eller skapas. Det strukturella perspektivet 

framhåller att katastrof är en process och inte en isolerad händelse. Fokus är då på underliggande 

strukturer och riskfaktorer som samverkar före, under och efter en katastrof och som påverkas av 

sociala, politiska och ekonomiska förhållanden i samhället (Ullberg Baez & Becker 2016 s.29). 

Såväl utsatthet/sårbarhet som risk och katastrof ses då som en följd av detta eller ”en följd av hur 

våra samhällen styrs” för att citera Bondesson (2017a), vilket också påverkar hanteringen av dem. 

Så vad (och vem) är det som ska skyddas, vad är skyddsvärt? Svaret på det beror på värderingar och 

perspektiv hos den som är i position att bli tillfrågad. Men även på kunskap. Hur förstår vi 

skillnader i sårbarhet eller social sårbarhet och hur ser vi på uppkomst och fördelning av risk? Det 

är frågor som är viktiga att ta till sig för de som ska arbeta med samhällets krisberedskap och 

riskhantering, de som har möjlighet att åtminstone försöka utveckla det som bland annat Bondesson 

(2016) och Olofsson & Rashid (2009 s.37) efterfrågar: hållbara riskhanteringssystem, effektivare 

krishantering och samhällelig resiliens.  

Det som har diskuterats ovan angående synen på risk som händelse eller process samt olika 

perspektiv på sårbarhet och sociala olikheter eller ojämlikheter i de utvalda RSA:erna är kopplat till 

resiliensbyggande och i många fall transformationskapacitet. Transformation ses, enligt Bené et 
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al.(2012 s.21f) som en önskvärd utveckling mot mer resilienta samhällen och innebär nya 

perspektiv, metoder och kunskap om hur man ser på till exempel risk, kris och sårbarhet. Bené et al. 

menar vidare att transformation innebär en omvälvande samhällsförändring och förändring av 

normer och värderingar. Det kan även uttryckas som att underliggande strukturer, drivkrafter 

och/eller riskfaktorer behöver uppmärksammas och utmanas (Bondesson 2017b s.158, Ullberg Baez 

& Becker 2016 s.29).  

I de RSA:erna som har valts ut och analyserats i det här arbetet har jag inte funnit mycket som tyder 

på förmåga till transformation eller större genomgående förändringar, snarare det motsatta: stabilitet 

är eftersträvansvärt och vid en eventuell krishändelse är målet att vara robusta eller åtminstone 

kunna återgå till det tillstånd som rådde innan störningen. Bené et al.(2012) betraktar dock resiliens 

både som återgående till det tillstånd som rådde innan en störning (Bounce back) och som en 

framåtgående utveckling (Bounce forward) samt något mellanläge där adaptionskapaciteten 

kommer in. Men det är inte en linjär tolkning, författarna ser på resiliens som en kombination av de 

tre komponenterna eller dimensionerna tillsammans, vilket kan ske simultant på olika nivåer. Att 

motstå, anpassa sig och förändra sig i relation till störningar beskrivs av Bené et al. som olika 

perspektiv på samma verklighet istället för tre oberoende kvaliteter som kan läggas till för att 

resiliens ska blir summan av delarna (ibid. s.23). Men, som Bondesson (2017b s.33f) påpekar, de 

sociala ojämlikheter (vilka som drabbas värst) som blir så tydliga under en katastrofhändelse borde 

säga oss något om det tillstånd samhället strävar att återgå till: ett samhälle där det finns stora 

skillnader i hur utsatta olika grupper av människor är för risk och sårbarhet.   

En annan viktig fråga i det här arbetet är vad (och vem) som är skyddsvärt, vilket bland annat har att 

göra med sårbarhetsperspektiv och även här social (o)rättvisa. Det är också en del av Olofsson et als. 

kritik mot resiliensbegreppet, att frågor som resiliens för vad och för vem sällan ställs (2016 s.71ff). 

I de analyserade RSA:erna är fokus framförallt på kommunernas egna verksamheter och på risker 

som händelser, sårbarhet behandlas exempelvis som avbrott i verksamheternas kritiska beroenden 

eller barriärer som organisationen har eller saknar. Det i materialet som kan kopplas till social 

sårbarhet (i motsats till fysisk sårbarhet i t.ex. infrastruktur) relateras i de flesta fall inte till utsatthet 

för risker och inte i något fall till underliggande strukturer eller drivkrafter till risk, vilket hade 

kunnat göras med hjälp av ett strukturellt perspektiv på sårbarhet (enligt Bondesson 2016, Olofsson 

& Rashid 2009 och Wisner et al. 2004). Även Bené et al.(2012 s.15f) poängterar vikten av 

perspektiv på sårbarhet när det gäller resiliensbyggande. De menar att sårbarhetskonceptet har 

förmågan att förstå och förklara mänskliga system och dynamiker (bättre än resilienskonceptet) och 

är därmed det verktyg för utveckling som måste sättas främst i strävan mot att uppnå stärkt 

resiliens.  

När det handlar om vad samhället ska skyddas mot saknas det i de analyserade RSA:erna det 

långtidsperspektiv som Bondesson lyfter fram som viktigt inom kris- och riskhantering. Hon skriver 

vidare att det också är ovanligt att fokusera på hela processen från undsättning till återhämtning 

(2017b s.25f). Relaterat till resiliens innebär avsaknad av proaktivt och förebyggande arbete ingen 

anpassning, utveckling eller förändring. Risk- och krisarbete handlar inte enbart om hanteringen av 

händelser när/om de sker utan även om (och kanske ännu viktigare) det förebyggande arbetet (vad 

är det som leder fram till händelsen?) samt vid en eventuell kris även om återhämtning och 

återuppbyggande (vad som sker i efterskedet av kris/chock). Var sätter en ens gränsen för början 

och slut på händelser av kris, chock eler katastrof? Såväl händelser av kris, chock och katastrof som 

risker är dessutom svåra att förutsäga och kontrollera.  

Kanske är det så att RSA inte ska fokusera så starkt på händelser i det akuta skedet utan mer på 

innan och efter: att förebyggande minska risker och sårbarheter samt återuppbyggande av mindre 

sårbara samhällen, eller åtminstone både och. Här finns också koppling till lagstiftningen (LEH och 

LSO) som styr RSA och förordar en samordning mellan systematisk säkerhetsarbete och 

krisberedskap, dvs mellan kommunernas handlingsprogram och arbetet med risk- och 
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sårbarhetsanalyser. Om sårbarhet, risk och kris betraktas som processer ur ett strukturellt perspektiv 

behöver inte risk och kris behandlas som två skilda områden, vilket också stöds av Sendairamverket 

och resiliensbyggande enligt Bené et als ramverk där olika nivåer av resiliens kopplas till olika 

nivåer av störningar.  

Kanske kan implementeringen av Sendairamverket (som pågår) förändra synen på risker: hur de 

uppkommer/skapas och då även bredda synen på sårbarhet i arbetet med risk- och 

sårbarhetsanalyser. Tyvärr har de RSA:er som ingår i det här arbetet alla uppförts innan 

implementeringen av Sendairamverket påbörjats eller strax innan (2015). De risk- och 

sårbarhetsanalyser som ska gälla i kommunerna mellan år 2019-2023 (ny RSA utförs var fjärde år) 

kan se annorlunda ut när det gäller resiliens- och sårbarhetsbegreppen. Det ska dock noteras att trots 

att Karlstad kommun (precis som Malmö) har ingått i UNISDR:s kampanj Making cities resilient 

again sedan 2010 nämns inte resiliens som koncept eller begrepp överhuvudtaget i Karlstads RSA.  

Jag har under arbetets gång frågat mig själv om lokala risk- och sårbarhetsanalyser ens kan fylla den 

funktionen som den här uppsatsens frågeställningar grundas i: resiliens, sårbarhet och 

underliggande drivkrafter till risk och sårbarhet. Jag har också reflekterat över att det pågår viktigt 

arbete inom andra sektorer och av andra aktörer än i själva RSA-arbetet när det gäller de här 

frågorna. Annat arbete som har betydelse för samhällelig resiliens och minskad sårbarhet och som 

kan ha positiv inverkan för mer jämlika och rättvisa (och resilienta) kris- och riskhanteringssystem. 

Det kan handla om exempelvis socialt arbete och folkhälsoarbete på lokal nivå, trygghets- och 

utvecklingsarbete, brottsförebyggande arbete m.m. Kanske kan RSA-arbetet integreras med det på 

något vis? Kanske gör det redan det men i det urval som är aktuellt i den här analysen finns inga 

tydliga tecken eller svar på det. Det är dock en fråga som inte behandlas inom ramen av denna 

uppsats där fokus är på just lokala risk- och sårbarhetsanalyser.   

  

5.1 Metoddiskussion  

Kvalitativ empiri handlar enligt Rienecker & Jorgensen (2008 s.305) om särskilda kvaliteter och 

egenskaper hos det som studeras. En studie med få kvalitativa data kräver smala formuleringar då 

det är svårt att säga något generellt utifrån en begränsad mängd observationer. Det måste vara 

uttalat att resultatet gäller just den empirin som har undersökts, till exempel: vad kan analyseras och 

tolkas utifrån x tillfällen av något specifikt eller som i det här fallet; vad kan tolkas utifrån just dessa 

tre lokala risk- och sårbarhetsanalyser. En kvalitativ studie har möjligheter att gå på djupet i en 

avgränsad fråga eller ett problem, något som kvantitativa metoder har svårare att erbjuda. Kvalitativ 

metod var ett självklart val med tanke på den här undersökningens problemformulering och syfte. 

Textanalys var det lämpligaste valet då empirin utgjordes av textdokument samt på grund av de 

teoretiska begrepp (resiliens, sårbarhet etc.) som ingår i syfte och frågeställningar. Textanalysen 

kunde med fördel ha kompletterats med till exempel intervjuer med aktörer som arbetar med 

kommunala risk- och sårbarhetsanalyser för att få en bredare bild men det har på grund av 

begränsad tid inte varit aktuellt i uppsatsen.  

Begreppen validitet och reliabilitet används mer i kvantitativa studier, i kvalitativa studier kan 

istället begreppen trovärdighet och tillförlitlighet med fördel användas (Thornberg & Fejes 2009 

s.219). Jag har i den här uppsatsen försökt att med ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt 

valt ut, gått igenom och analyserat materialet (teori och empiri) vilket redovisas för under 

metodansats. Det är dock viktigt att poängtera att uppsatsens resultat gäller det material som har 

analyserats, det vill säga de tre utvalda kommunala risk- och sårbarhetsanalyserna som ingår i 

studien. Arbetet är avgränsat till just risk- och sårbarhetsanalyser på kommunal nivå, dessa är dock 

relaterade till kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Att 

inkludera handlingsprogrammen i studien hade möjligen kunnat ge en tydligare bild av 

kommunernas systematiska säkerhetsarbete när det gäller risk- och säkerhetsarbete utan 
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kriskoppling. Om urvalet hade bestått av några andra kommuner än de i uppsatsen kunde resultatet 

ha kommit att se annorlunda ut, särskilt med tanke på både Malmö och Karlstads koppling till 

UNISDR:s kampanj Making cities resilient again. Då det handlar om tre väldigt olika kommuner 

och RSA:er är jag ändå relativt övertygad om att resultatet inte är för ensidigt. Den här uppsatsen 

kan vara intressant för de som professionellt eller akademiskt kommer i kontakt med risk- och 

sårbarhetsanalyser, resiliensbyggande eller risk- och krishantering.   

  

 

6 Slutsatser  

De utvalda och analyserade risk- och sårbarhetsanalyserna har i sina RSA-rapporter ett fokus på 

sina verksamheter och på händelser som kan inträffa och innebära risk eller kris för kommunerna 

och deras ansvarsområden. Genom det risk- och sårbarhetsperspektiv som använts i RSA:erna där 

risker likställts med händelser och sårbarhet som effekten av dessa händelser kan de med avseende 

på resiliens och det tredimensionella resiliensramverket från Bené et al. i bästa fall relateras till de 

två första dimensionerna: absorption och adaption. Genomgående i materialet är strävan att vara 

stabila och robusta, att kunna motstå effekterna av händelse av chock eller kris för att sedan kunna 

återgå till det tillstånd som rådde innan. Risk- och sårbarhetsanalysernas objektiva riskbedömningar 

ger en bild av verksamheternas och kommunens resurser vid en eventuell kris- eller 

katastrofhändelse, det vill säga vad de har eller saknar när det gäller krisberedskap. Det bygger inte 

i sig själv resiliens, bland annat då resiliens mer handlar om vad ett system eller ett samhälle gör än 

vad det har. Sårbarhet står i en slags motsats till det som ska uppnås för en god krisberedskap i 

kommunerna. Det är dock en alltför snäv syn på sårbarhet som presenteras, som tillsammans med 

riskperspektivet gör att underliggande strukturer, drivkrafter eller riskfaktorer knappast kan belysas 

alls i RSA:erna, även om det i vissa fall verkar finnas en vilja att inkludera bland annat social 

sårbarhet och sociala ojämlikheter i RSA-arbetet. Genom Sendairamverket finns nu i Sverige ett 

politiskt åtagande att arbeta med katastrofriskreducering och uppbyggnad av resiliens samt att 

integrera dessa i policys, planer och program och budgetar på alla nivåer. Ett av Sendairamverkets 

prioriterade områden är att hantera underliggande drivkrafter till katastrofrisk, det fokuserar även 

bland annat på förståelsen för och bedömning av risk. Det kan betyda att de här frågorna kan och 

bör komma att slå igenom mer även i kommuners RSA:er inom en inte alltför oöverskådlig 

framtid.   
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