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Sammanfattning 
Översvämningar har potentialen att göra stora skador på sociala, ekonomiska och ekonomiska aspekter i 
samhället och antalet översvämningar har ökat i Sverige på senare tid. Naturens miljöer klarar sig dock bättre 
inför naturkrafter som översvämningar på grund av att ekosystemen utvecklats under långa tidsperioder och är 
anpassade till föränderliga förhållanden, till skillnad från människans urbana miljöer. Naturens system är 
resilienta. Människan har sedan tidigare hanterat översvämningar genom att försöka stänga vattnet ute från 
bebyggda miljöer men sedan 1990-talet har synen ändrats till att låta vattnet ta den plats det behöver (kallas 
integrerad översvämningshantering). Klimatanpassning har nu blivit allt mer angeläget vid planering och 
stadsutveckling. Med klimatanpassning menas i det här arbetet hur åtgärder vidtas för att bättre hantera 
klimatförändringens förväntade risker, inte att vidta åtgärder som minskar påverkan av växthuseffekten. 

Översvämningshantering är det specifika ämnesområdet som handlar om hur städer bättre kan klara sig 
igenom framtida översvämningsscenarion. Fysisk planering är ett instrument som kommuner och andra 
involverade aktörer kan använda sig av för att genom reglering av markanvändningen minska och reducera 
framtida risker och konsekvenser. Det här arbetet tar upp ett resilient synsätt på översvämningshantering som 
är nära besläktad med den integrerade översvämningshanteringen. Resiliens är ett begrepp som endast funnits 
inom forskarsamhället sedan 1973 och har genom internationella organisationer fått en större roll i 
klimatanpassningsfrågan. Resiliens är fortfarande ett tvetydigt begrepp som kan innebära en mängd olika 
saker beroende på vilken kontext det sätts in i. Det här arbetet har tolkat några forskares och organisationers 
syner av begreppet och funnit att en tidigare uppdelning av dess betydelse har slagits samman till en mer 
övergripande betydelse som medför större användbarhet som översvämningsdesignkoncept. Resiliens i 
översvämningssammanhang handlar om samhällets samlade förmåga att förebygga, stå emot, absorbera och 
hantera översvämningar och att i största möjliga mån behålla en nödvändig nivå av samhällets funktioner, 
samt att lära sig från händelserna för att uppnå utveckling och bättre anpassningsmöjligheter till nästa 
händelse, och slutligen om samhällets återhämtningsförmåga för att reparera eventuella skador och återställa 
eller återgågå till ett stabilt tillstånd. 

En viktig del av resilient översvämningshantering handlar om att bättre utnyttja naturens egna system som 
redan är en del av naturens vattensystem. Ekosystemtjänster är sådana naturliga funktioner som kan vara till 
nytta för oss människor och ur översvämningssynpunkt har dessa användbara riskminimerande egenskaper. 
Det handlar emellertid lika mycket om att integrera ekosystemtjänsterna i översvämningshanteringen som om 
att skydda dom från människans påverkan och främja en god ekologisk hälsa. Arbetet mynnar ut i en tolkning 
av resiliensbegreppet och bidrar med tre principiella riktlinjer för resilient översvämningshantering. Princip 1 
handlar om tidsperspektivet kring översvämningshantering för att fånga upp innebörden av resiliensbegreppet 
före, under och efter en översvämning. Princip 2 handlar om integrering av naturliga system och beskyddandet 
av dessa. Princip 3 handlar om att översvämningshantering kräver ett multidisciplinärt synsätt, att åtgärder 
behöver vidtas på alla skalnivåer samt att samarbeten mellan aktörer i utvecklingsprojekt är nödvändigt och 
öppnar möjligheten för de föregående aspekterna. 
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1. Inledning 
I det här kapitlet presenteras syftet med arbetet och den problemformulering med tillhörande frågeställningar 
som arbetet behandlar. Bakgrunden ger en inblick i arbetets ämne vilket styrks ytterligare i en 
forskningsöversikt. Metodval, urval och avgränsning diskuteras också för att förklara hur arbetet har formats. 

1.1. Bakgrund 
Översvämningar är en del av naturen. Men översvämningar kan orsaka allvarliga skador i mänskliga miljöer 
och medför allvarliga problem som städer ställs inför över stora delar av världen. I grund och botten är det 
dock ett problem på grund av att människan sedan urminnes tider har bosatt sig nära vatten, i områden som 
förr eller senare kommer drabbas av översvämningar (Watson och Adams, 2011: XV). Även om 
översvämningar är en väntad och naturlig process håller förutsättningarna på att förändras. Den globala 
uppvärmningen som delvis kan vara accelererad av människan medför ett allt varmare klimat på jorden. Ett 
varmare klimat förväntas leda till förvärrade väderförhållanden och stigande havsnivåer. Kontentan är att 
översvämningsriskerna kommer att öka. Det är därför angeläget att börja agera i tid för att motverka ödesdigra 
konsekvenser som framtida översvämningar kan komma att innebära. Klimatanpassning innebär att åtgärder 
vidtas som minskar riskerna och konsekvenserna från översvämningar i framtiden. Det handlar om att anpassa 
dagens städer så att de bättre kan hantera problemen de står inför med hjälp av olika översvämningsstrategier. 
Fysisk planering, arkitektur och landskapsdesign är redskap som kan förmildra och motverka effekterna från 
översvämningar och kraftiga oväder. 

Resiliens inom samhällsvetenskap handlar om att göra samhällen bättre anpassade till en värld av förändringar 
och olika klimathot (Watson och Adams, 2011: XII). Resiliens är visserligen ett omtvistat begrepp men en 
generell uppfattning hos flera forskare är att det ger samhället förmågan att bättre stå emot, hantera, återhämta 
sig från och anpassa sig till översvämningar. Arbetet kommer att visa hur resiliens kan användas som 
designkoncept, resilient design, där naturens egna lösningar för vattenhantering är den grundläggande 
inspirationskällan. Det här arbetet går ut på att studera hur resiliens som översvämningsdesign kan vara 
användbart för klimatanpassning av städer. Arbetet avser att svara på hur resilienskonceptet, utifrån några av 
de olika definitioner som förekommer mellan forskare och organisationer, kan tolkas och omsättas till 
generella riktlinjer. Som Schelfaut (2011: 826) och Naturvårdsverket (2008: 3) också påpekar är resilient 
översvämningshantering inte vidare välkänt bland samhällen idag, varför det är intressant att lyfta frågan i en 
utredande uppsats. 

1.2. Problemformulering 
Destruktiva översvämningar, intensiva skyfall och kraftfulla vindstyrkor är ökande hot mot människor och 
urbana miljöer i framtiden (Djordjevic m.fl., 2011: 871). De flesta forskare är idag eniga om att dessa hot är 
en följd av den pågående klimatförändringen i och med att ett varmare klimat på jorden väntas leda till 
häftigare oväder och stigande havsnivåer (Watson och Adams, 2011: 219-220). Klimatförändringen anses 
bero på den globala uppvärmningen vilken delvis kan vara orsakad av en antropogen utveckling (Watson och 
Adams, 2011: 9) sedan början av den industriella revolutionen på grund av en ökad växthuseffekt 
(Andréasson, 2011: 60). Enligt Havs- och Vattenmyndigheten (2014: 141-142) är klimatförändringen en av 
samhällets största utmaningar inför framtiden och varför samhället står i behov av att minska riskerna från 
naturolyckor. De befarar att fler och allvarligare olyckor och kriser kan drabba Sverige om inte anpassning 
efter de nya förutsättningarna sker. 

Resiliens är ett relativt nytt och outforskat begrepp som under de senaste decennierna har lyfts fram som ett 
framstående koncept för klimatanpassning av städer. Kortfattat handlar resiliens i översvämningssammanhang 
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om ett samhälles samlade förmåga att förebygga, stå emot och absorbera översvämningar. Men även om 
samhällets förmåga att återhämta sig för att återgå till ett stabilt tillstånd igen genom utveckling och 
anpassning som grundar sig på lärdomar från händelsen. Vissa forskare tror att resilienskonceptet är vägen 
mot ett samhälle som bättre klarar av förändringar och mer frekventa störningar. En annan stark anledning till 
varför resilienskonceptet framhålls bland forskare är kopplingen till naturens miljö och resurser. 
Resilienskonceptet lyfter naturens egna system och lösningar som första prioritet till hantering av 
översvämningar till följd av oväder och höga vattennivåer (Susan L. Cutter m.fl., 2008: 601). Watson och 
Adams framför i sin bok Design for Flooding (2011) designkonceptet resilient design som fokuserar på hur 
ekosystemtjänster kan utnyttjas som en naturlig del av översvämningshanteringen i ett vattensystem och längs 
kusten. Författarna anser att resilient design är det självklara valet för framtidens utveckling av 
översvämningshantering, inte bara därför att det erbjuder effektiva skyddslösningar utan också för att det 
tillskriver ett naturvårdande synsätt. Designkonceptet bygger till stor del på att härma och utnyttja naturens 
egna sätt att hantera vatten och översvämningar på, lösningar som skyddat naturliga miljöer långt längre än 
människan vandrat på jorden. Dock kan inte ekosystemtjänster inom översvämningshantering lösa alla 
problem utan ska ses som ett komplement till traditionell översvämningshantering även om naturens egna 
funktioner ska få första prioritet, menar Watson och Adams (2011: 166). Eftersom kunskapen om och 
utnyttjandet av ekosystemtjänster i syfte att minska riskerna från översvämningar är bristfällig i dag enligt 
Naturvårdsverket (2008: 3), är det intressant att undersöka i vilken utsträckning resilienskonceptet kan vara 
användbart som översvämningsdesign. Det är också angeläget att studera vad dagens forskare anser om 
begreppets mogenhet för bruk inom översvämningshanteringen bland stadsbyggare och designprofessioner. 

1.3. Frågeställningar 
1. I vilken bemärkelse är resiliensbegreppet användbart inom översvämningshantering genom fysisk 

planering? Vilka fördelar och eventuella problem finns med att integrera resiliens i stadsplanering 
enligt dagens forskare? 

2. Hur kan resilienskonceptet tolkas utifrån några av de olika definitioner som finns mellan olika 
forskare och organisationer och omsättas i generella riktlinjer för översvämningshantering? Med 
generella riktlinjer menas att definitionens innebörd bryts ner och tolkas för att sedan formuleras till 
riktlinjer för resilient översvämningshantering. 

1.4. Syfte 
Uppsatsen avser att utreda vilka syner som råder kring resiliensbegreppet inom forskningssamhället idag. 
Arbetet syftar också till att undersöka vilka fördelar som resilient översvämningshantering erbjuder i 
stadsbyggnadssammanhang och belysa eventuella svårigheter kring användbarheten av begreppet. Resultatet 
av arbetet syftar sedan till att konstruera ett antal generella resiliensprinciper som kan underlätta för städer att 
sträva mot en mer resilient form av översvämningshantering. 

1.5. Forskningsdesign och metod 
Grundad teori, forskartriangulering och kvalitativ dataanalys av textbaserade dokument har använts för att 
besvara arbetets syfte, problemformulering och frågeställningar. Att göra en begreppsutredning av resiliens 
kopplat till översvämingshantering föreföll vara förknippat med kvalitativ forskning eftersom materialet 
utgörs av text som måste tolkas av författaren (Denscombe, 2012: 320-321). 

1.5.1. Grundad teori 
Grundad teori har varit forskningsstrategin för att studera resiliens som fenomen och designkoncept. Enligt 
Denscombe (2012: 128) är grundad teori starkt förknippad med kvalitativ forskning vilket är förenligt med 
arbetets syfte och dataunderlag. Grundad teori förefaller också stämma överens med arbetets explorerande 
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karaktär med tanke på det detektivliknande arbetssätt som innebär att forskaren ”följer ett upptäcktsspår” lite 
som en detektiv följer sina ledtrådar (Denscombe, 2012: 127). Arbetet har just varit en sådan dynamisk 
process där tillvägagångssättet kan anses vara av samma slag. Denscombe (2012: 130) framhåller att grundad 
teori är ett bra val för forskaren som tar sig an ”ett nytt territorium”, både när det gäller forskningsämne men 
även nya begrepp som ännu är under utveckling. Watson och Adams (2011: XIII) nämner i sin bok Design for 
Flooding att vattenhantering på senare tid har fått en helt ny inriktning och att begreppet resiliens bara varit 
närvarande i forskningsdebatten de senaste decennierna. Denscombe (2012: 130) nämner även att grundad 
teori är lämplig för ”småskalig forskning” där ett forskningsarbete utförs under mycket strama förhållanden 
och utgörs av kvalitativa data. Som Denscombe (2012: 131) påpekar finns det ingen unik metod för grundad 
teori och forskaren får relativt fria händer. Denscombe (2012: 131) framhåller att grundad teori föredrar 
kvalitativa metoder för att samla kvalitativ data som kommer i en ostrukturerad form. 

1.5.2. Forskartriangulering och kvalitativ dataanalys 
Forskartriangulering är ett sätt att jämföra olika syner bland forskare mot varandra (Denscombe, 2012: 187). I 
den här studien har ett flertal forskares synvinklar på resiliensbegreppet belysts, närmare bestämt: Berkes, F. 
(2007), Bruijn, K. de. (2005), Cutter, S. L., m.fl. ( 2008), Djordjevic, S. m.fl. (2011), Holling, C.S. (1973), 
Ree, C.C.D.F. van, m.fl. (2001), Schelfaut, K., m.fl. (2011) och Watson, D. & Adams, M. (2011). Metodvalet 
svarar väl mot arbetets frågeställning om att tolka olika perspektiv kring definitionen av resiliensbegreppet, 
vilket också är ett av arbetets syften.  Fördelar med denna form av triangulering är att det kan ge en 
fullständigare bild av studerade data. Det är ett sätt att komplettera tidigare data för att göra bilden mer 
fullständig. Triangulering kan även användas för att utveckla undersökningsspår (Denscombe, 2012: 189). Att 
tillföra triangulering görs alltså för att öka validiteten av datan och forskningen. Denscombe (2012: 189) 
påpekar dock att triangulering inte automatiskt innebär att forskaren har rätt, utan att det snarare handlar om 
att metoden ger forskaren mer stöd eller att tilliten till forskningen kan anses öka. Kvalitativa data består av 
ord i talad eller skriftlig form och kan förknippas med grundad teori och dokumentstudier (Denscombe, 2012: 
367). Datan har kodats genom öppen kodning som går ut på att upptäcka företeelser och kategorisera dessa 
efter ett tillgivet namn (Denscombe, 2012: 377). Den typen av kodning fungerar väl med grundad teori. 
Kvalitativ dataanalys består av fem steg; förberedelse av data, förtrogenhet med data, tolkning av data, 
verifiering av data och presentation av data (Denscombe, 2012: 369-370). Det är emellertid vanligt att 
forskaren går fram och tillbaka mellan stegen vilket är acceptabelt inom rimliga gränser. Processen av 
kvalitativ dataanalys präglas nämligen av en repetitiv karaktär vilket gör detta tillvägagångssätt acceptabelt. 
Datan i arbetet, som uteslutet har utgjorts av texter, har följt metodiken för kvalitativ dataanalys. Datan har 
organiserats för att bli överskådlig, datan har införts i samma mall för bearbetning, egna kommentarer har 
lagts till vid sidan i en tydligt urskiljaktig form från datan och datan gavs unika serienummer/koder i form av 
varje författares namn och källhänvisning (Denscombe, 2012: 371-371). Genom den ovan skriva processen 
kunde den kvalitativa datan förberedas och organiseras inför analysen. Nästa steg i kvalitativ dataanalys är 
enligt Denscombe (2012: 372) att bli förtrogen med datan, alltså att bekanta sig väl med innehållet och i det 
här arbetet handlade det om att noggrant läsa och förstå vad de olika forskarna menade. Poängen med detta 
steg är att forskaren ska bli så bekant med datan att det blir möjligt att identifiera lämpliga koder. Koderna i 
det här arbetet kan sägas vara de teman som hittades och mynnade ut i ett stramare fokus av analysen som 
kunde användas till utformningen av de resilienta principerna i kapitel 5. Uppgifter som ingår i tolkningen av 
kvalitativa data enligt Denscombe (2012: 373-374) är att koda data (utgjordes av författare och hänvisning), 
kategorisera data (forskares syner kategoriserades efter likartade syner av resiliensbegreppet, en form av 
paraplybegreppsindelning), identifiera teman och samband bland koder och kategorier (bearbetning i 
analysdelen) och att utveckla begrepp och komma fram till vissa generella uttalanden (resiliensprinciper i 
kapitel 5 och slutsatser med mera i kapitel 6). Arbetets metodologiska tillvägagångssätt har i nära 
överensstämmelse följt ovanstående beskrivning av tolkning av kvalitativa data. Datan har genomgått en 
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repetitiv process av förberedelse, tolkning, analys och mynnat ut i ett resultat, vilket Denscombe (2012: 374) 
kallar för ”dataanalyssprialen”. 

1.5.3. Urval och Empiri 
Själva materialsökandet skedde enligt ett snöbollsurval där den ena källan ledde till den andra (Denscombe, 
2012: 38), dock talar Denscombe om källor som utgörs av verkliga personer vilket inte är fallet i det här 
arbetet. Sökord som använts har varit resilience, resilient, city, cities, system, flood, flooding, management, 
climate change, design, spatial, planning samt författares namn som påfunnits i källförteckningen i överkomna 
artiklar och böcker. Planeringsdokument i form av vägledande dokument för översvämningshantering och 
internationella organisationers styrdokument har studerats. Källorna till materialet är länsstyrelser, statliga 
myndigheter, forskningsinstitutioner och Europeiska Unionen (EU), United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction (UNISDR) samt Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Automatiska ordsökningar 
gav dåligt resultat därför har materialet lästs på traditionellt vis. Användningen av grundad teori och 
snöbollsurval gjorde att arbetet fick ett stramare fokus under arbetets gång. 

1.5.4. Metoddiskussion 
Resiliensbegreppet visade sig vara tvetydigt och mångfacetterat bland forskarna och det blev svårt att göra 
precisionssökningar baserade på enskilda ord. Därav lästes all litteratur på traditionellt vis vilket gör att 
arbetet präglas av forskarens egen läsförmåga och tolkningskapacitet. Just detta är en av den kvalitativa 
forskningens svagheter då den får en nära koppling till forskarens ”jag”, menar Denscombe (2012: 399). På 
grund av att kvalitativa data inte har ett lika simpelt och tydligt sätt att presenteras på som kvantitativa data, 
kan presentationen av datan i det här arbetet ha en tendens att verka trasslig och komplicerad. Det är dock 
naturligt när det handlar om kvalitativa data enligt (Denscombe, 2012: 387). På grund av det finns risken att 
data upprepas i arbetet, men då är meningen att ta datan vidare till nästa steg i arbetet. I Sverige bidrar statliga 
institutioner som Sveriges Metereologiska- och Hydrologiska Institut (SMHI) och Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) med rapporter om klimatförändringen i Sverige och med koppling till 
översvämningar. IPCC är en internationell organisation som studerar jordens klimatförändring. Arbetets 
forskningsöversikt om klimatförändringen och dess koppling till översvämningshantering grundar sig i 
material från ovanstående källor samt kommuner, länsstyrelser och organisationer som i stor utsträckning 
också hänvisar till dessa. Enligt Denscombe (2012: 295) är statliga dokument i regel auktoritativa (pålitliga) 
källor på grund av att de är objektiva, opartiska och faktabaserade. Forskningsartiklarna och boken Design for 
Flooding bedöms uppfylla de krav som ställs på forskningsbaserat material med tydlig och konsekvent 
källhänvisning, logisk och konsekvent struktur samt ett tillförlitligt publikationsförlag. Artiklarna om resiliens 
har även genomgått peer review. 

1.5.5. Förförståelse 
Som studerande i tredje året på kandidatprogrammet för fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola 
fanns det oundvikligen en viss förförståelse för arbetets ämne. Under hösten 2014 lästes kursen Komplexa 
Stadsbyggnadsprojekt där tillfälle gavs att fördjupa kunskaperna inom översvämningshantering. I det 
projektarbetet behandlades begreppen robusta och resilienta städer. Det här arbetet bygger således vidare på 
tidigare kunskaper från utbildningen och syftar till att studera en viss syn på översvämningshantering djupare. 
Tidigare arbeten utgjorde en startgrund för sökandet efter underlag om resiliens och översvämningshantering. 
Denscombe (2012: 385) menar att kvalitativ forskning ställer krav på forskaren att närma sig ämnet med ett 
öppet sinne. Även om viss förförståelse fanns har arbetets ämne i stor utsträckning varit okänt och nytt. Han 
menar också att forskaren ska distansera sig från vardagliga övertygelser och värderingar som kan påverka 
innehållet av arbetet (Denscombe, 2012: 384). Arbetet har således eftersträvat att inte infesteras av 
utomstående reflektioner utan försökt hålla fokus så nära datan som möjligt. 
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1.5.6. Avgränsning 
Klimatförändringen är ett brett ämne och den här uppsatsen avser endast att behandla den 
översvämningsrelaterade problematiken som forskare idag förutspår kan orsakas till följd av jordens globala 
uppvärmning. Arbetet fokuserar på fluviala översvämningar (Ivarsson m.fl., 2011: 22) vilket avser de 
översvämningar som hänger ihop med höga vattennivåer och flöden i vattendrag i inlandet. Pluviala 
översvämningar (Ivarsson m.fl., 2011: 23) är översvämningar som uppstår på markytan vid intensiv nederbörd 
till följd av att markytan inte kan avleda, släppa igenom eller absorbera tillräckligt stora vattenmängder. 
Arbetet går delvis in på den typen av översvämningar men inte hanteringen av vatten- och avloppssystem, 
även fast det med är relevant för arbetets ämne. Vad som är viktigt att ha i åtanke är i vilken kontext 
klimatförändringen diskuteras. Design for Flooding utgår från en amerikansk kontext för klimatförändringens 
effekter (Watson och Adams, 2011: XVIII) vilket måste betänkas vid jämförelser med andra delar av världen. 
Vissa delar av boken som handlade om väderfenomen som tornados och annat vilket inte förekommer i till 
exempel Sverige. De väderfenomenen hade ingen tydlig koppling till översvämningar och uteslöts från 
arbetet. Aspekterna som havsnivåhöjning, hårdare vindstyrkor och stormar har däremot kopplingar till 
översvämningsproblematiken. Det finns också en risk att nya fakta om klimatförändringen har tillkommit 
sedan använda källor publicerats. För att använda senaste fakta har så nya publikationer som möjligt 
eftersträvats. Klimatförändringens inverkan på högre lufttemperaturer ingår endast i arbetet i det avseende 
som temperaturen påverkar vädret, vattenmassorna, stigande havsnivåer och översvämningar. Förändrat väder 
och i synnerhet extremväder ingår i arbetet i den utsträckning som det relateras till översvämningar. 
Klimateffektens inverkan på erosion, ras och skred kommer endast att behandlas i den utsträckning det 
relateras till översvämningar. Översvämningshantering ingår i den bemärkelse som det berör planerings- och 
arkitekturprofessionerna. Översvämningshantering berörs både internationellt och i svensk kontext. Arbetet 
går dock in djupare på hur det berörs i Sverige på olika skalnivåer och vilka instrument och verktyg som finns. 
Designkoncept, strategier och åtgärder med koppling till resiliens och fysisk planering har haft prioritet i 
arbetet. Resiliensprinciperna avser att ha generell karaktär som vägledning för vad kommuner och andra 
aktörer involverade i översvämningshantering kan rikta in sig på för att sträva mot en mer resilient form av 
översvämningsdesign. Principerna är ett mellansteg i ledet från att tolka övergripande visioner och att vidta 
praktiska åtgärder. Att reda ut resiliensbegreppets koppling till översvämningshantering är ett av arbetes 
syften men begreppet var svårt att avgränsa från början då ämnet var relativt outforskat av författaren till det 
här arbetet. Forskningsstrategin och metodvalet erbjöd emellertid ett tillvägaggångssätt som fungerade som 
ytterligare avgränsning senare under arbetet. 

1.6. Forskningsöversikt 
Kring jordens klimatförändring och den globala uppvärmningen råder i princip konsensus bland forskare idag 
(Watson och Adams, 2011: 219) samtidigt som det präglas av stor ovisshet enligt Johansson (2004: 245). 
Konsensus därför att den globala uppvärmningen är allmänt accepterad hos de flesta som orsaken till 
klimatförändringen och ovisshet därför att ingen med säkerhet kan ge exakta svar på hur stora eller snabba 
förändringarna kommer vara. Havs- och vattenmyndigheten (2014: 142) anser att klimatförändringen kommer 
medföra stora hot mot svenska städer och att klimatanpassning därför måste ske. Praktiskt taget alla källor 
som använts i arbetet har delat synen om att klimatförändringen kommer att påverka människors säkerhet, 
hälsa och livsmiljöer. 

Synerna på resiliensbegreppet är spridda bland dagens forskare men som Bruijn (2005: 22-23)  belyser 
tillfaller de flesta en av två definitionsvarianter. Den ena härstammar från Dr. C. S. Holling (Holling, 1973: 
17) som först myntade begreppet inom ekologiska termer 1973 och beskriver resiliens som ett systems 
förmåga att bibehålla sina viktigaste processer och kännetecken vid utsättning för störningar. Den andra 
versionen delas av flera andra forskare och menar att resiliens är ett systems förmåga att återgå till ett 
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stabilt/balanserat tillstånd efter att ha utsatts för störningar. Resiliens har fått betydligt mer uppmärksamhet 
sedan världskonferensen av UNISDR i Japan år 2005. Rapporten kom att kallas Hyogo Framework for Action 
2005-2015 (HFA) och tycks kombinera definitionsuppdelningen som Bruijn belyst. En del forskare ställer sig 
olika till hur användbart resiliensbegreppet är och belyser några av problemen som de anser behöver redas ut. 
Schelfaut (2011: 826) anser att begreppet är problematiskt av tre anledningar. För det första just för att 
begreppet fortfarande är under utveckling och för det andra på grund av att involverade parter inom 
översvämningshantering inte ännu är väl bekanta med det. För det tredje menar han, liksom flera andra 
författare, att resiliens är svårt att mäta och där av svårt att använda. Watson och Adams (2011: XVI) 
förespråkar däremot att begreppet är användbart och till och med ett nytt framträdande paradigm inom 
översvämningshantering för design-, planerings- och arkitekturprofessionerna. De framför ett designkoncept 
som kallas resilient design i sin bok Design for Flooding. 

2. Teoretiska utgångspunkter 
Det här kapitlet går först in på problembilden av klimatförändringen som ligger till grund för ämnets relevans. 
Sedan behandlar kapitlet ett antal rubriker som beskriver ursprunget av översvämningshantering och hur det 
berörs av fysisk planring. 

2.1. Klimatförändringen 
Eftersom resilient översvämningshantering delvis bygger på integrering av naturliga system är det relevant att 
bilda sig en uppfattning av de naturliga processer som påverkar klimatet på jorden och klimatförändringen. 
Denna del beskriver jordens ökande medeltemperatur, växthuseffekten och dess koppling till översvämningar 
och oväder. 

2.1.1. Jordens medeltemperatur stiger 
Mycket forskning ligger bakom de förklaringar som beskriver hur klimatförändringen hänger ihop med 
jordens medeltemperatur och vad som är orsaken till förändringarna. Även om det i princip råder konsensus 
bland majoriteten av klimatforskare och oceanografer i världen idag, råder olika uppfattningar om huruvida 
det sker av naturliga skäl eller om människan bidrar till en märkbar förändring. Vad som tycks vara klart är 
ändå att klimatförändringen anses hänga ihop med jordens ökande medeltemperatur. Under 1900-talet har den 
globala medeltemperaturen ökat med 0,6 grader (Ivarsson m.fl., 2011: 11). Teorin om växthuseffekten 
beskrevs för första gången av svenske kemisten Svante Arrhenius år 1896 (Watson och Adams, 2011: 9) och 
har sedan dess utvecklats fram till idag och till stor del erkänts som orsaken till den globala uppvärmningen.  
Jordens temperatur har dock stigit och fallit av naturliga orsaker under jordens livstid. Information om detta 
har man funnit i så kallade klimatarkiv, det vill säga källor av information som bevarats i naturen sedan 
mycket långt tillbaka i tiden (Andréasson, 2011: 88-90). Klimatarkiv förekommer i olika former i naturen, 
bland annat genom sedimentation av sjö- och havsbottnar, islager i glaciärer och i träds årsringar (Andréasson, 
2011: 91). Genom att studera denna typ av information kan forskarna uppskatta klimatförhållanden på jorden i 
miljontals år tillbaka i tiden. Vad som framgår är att jordens temperatur ökar och sjunker med ungefär 100 000 
års mellanrum, där en istid tar vid under tiden med låg temperatur och en värmeperiod råder när temperaturen 
är hög. Vad som oroar dagens forskare är emellertid att temperaturen har stigit nästan dubbelt så fort än 
tidigare under de senaste 150 åren (Watson och Adams, 2011: 9). Detta misstänks hänga ihop med en ökad 
effekt av växthuseffekten och att denna utveckling sammanfaller med den industriella revolutionen. Det är 
alltså möjligt att klimatförändringen delvis är en antropogen utveckling (att vi människor har orsakat den, eller 
delvis). Vad forskare också påpekar är att även om den mänskliga faktorn av klimatförändringen skulle 
upphöra kommer den ändå att fortsätta långt bortom år 2100 (Rummukainen, 2013: 16). 
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2.1.2. Växthuseffekten 
För cirka 2,7 miljarder år sedan bildades små bakterier och mikroorganismer som påbörjade fotosyntesen, en 
process som omvandlar solenergi till syre och koldioxid. Fotosyntesen bidrog till utvecklingen av den 
atmosfäriska sammansättning som råder idag, med 0,1 % koldioxid och 21 % syre (Andréasson, 2011: 25). 
Den bidrog även till att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att livet skulle kunna uppstå i och med 
utvecklingen av ozonlagret. Det kallas den del av atmosfären som tillsammans med jordens magnetfält 
blockerar solens ultravioletta strålning från att nå jordytan, vilket skulle vara dödligt för levande organismer 
(Watson och Adams, 2011: 8). Atmosfären består även av ett flertal andra olika ädelgaser, även kallade 
växthusgaser. Växthusgaser har den gemensamma egenskapen att absorbera en del av solens långvågiga 
strålning men släppa igenom kortvågig, vilket gör att atmosfären (och jorden) får en högre temperatur 
(Andréasson, 2011: 60). Utan växthusgaserna skulle jordytan vara ungefär 30 grader kallare än idag 
(Andréasson, 2011: 61). Koldioxid är en av dessa växthusgaser och även den som forskarna är oroliga över på 
grund av att människan bidrar till att halten ökar genom (främst) förbränning av fossila bränslen och 
regnskogsförbränning (Watson och Adams, 2011: 9). Jordens klimat och väderförhållanden börjar med 
jordklotets geometri och förhållande till solen. I och med att jorden lutar några grader i förhållande mot solen 
och cirkulerar i en oval omloppsbana runt solen, orsakas en ojämn uppvärmning av jorden mellan nord- och 
sydpolen. Denna obalanserade uppvärmning skapar värmeströmmar i luften och oceanerna, vilka i sin tur 
orsakar olika väderförhållanden och klimat på jorden (Watson och Adams, 2011: 3). En högre 
medeltemperatur som orsakas av växthuseffekten gör alltså att klimatet och lokala väderförhållanden på 
jorden påverkas. Några av klimatförändringens effekter är kraftigare oväder, ökad nederbörd och 
havsnivåhöjning (Watson och Adams, 2011: XV). 

2.1.3. Stigande havsnivå 
En ökande medeltemperatur på Jorden gör att världshavens havsnivåer stiger. Dels ökar vattenvolymen på 
grund av termisk expansion, det vill säga att vattnet expanderar på grund av högre värme, och dels smälter 
polarisarna och glaciärer (Watson och Adams, 2011: 221). Vattennivån förväntas stiga mellan allt från några 
centimeter till 0,8 meter vid slutet av detta sekel och sedan 1886 har havsnivån stigit med cirka 20 centimeter 
runt Sveriges kuster med landhöjningen borträknad (Roth, m.fl., 2011: 6). Forskning har visat att havsnivån 
har stigit och sjunkit under jordens livstid i samband med värmeperioderna och istiderna. Under mitten av 
istiderna har havsnivån varit så mycket som 120m lägre än idag, medan under värmeperioderna har nivån 
legat ungefär 7m högre än nuvarande havsnivå (Watson och Adams, 2011: 221). Som högst under den senaste 
istiden låg havsnivån mellan 4 och 6 meter över dagens nivå (Watson och Adams, 2011: 219), något som 
alltså är mycket möjligt att det kan upprepas igen. Det var två grader varmare än idag mellan de förra istiderna 
och havsnivån höjdes mellan en till två meter per hundra år. Forskare påpekar att vi vet väldigt lite om varför 
det gick så fort, därför är det relevant att ställa frågan om vi arbetar utifrån korrekta modeller idag. Johansson 
(2004: 245) delar den inställningen och menar att modellerna som används för att avgöra hur mycket 
havsnivån kommer att stiga är präglade av osäkerhet och ovisshet. Ovissheten ligger i hur stora förändringarna 
kommer vara medan osäkerheten bland annat handlar om att olika forskare har skilda åsikter. Forskare är dock 
säkra på att havsnivån kommer att fortsätta stiga under de närmaste hundra åren (Rummukainen, 2013: 16), 
frågan är hur fort och hur mycket (Watson och Adams, 2011: 222). Mätningar har påvisat att havsnivån har 
stigit nästan dubbelt så fort de senaste tjugo åren, jämfört med mätningarna under hela 1900-1990-talet 
(Watson och Adams, 2011: 221). Mätningar av havsnivåstigningen måste bland annat ta med landhöjningen i 
beräkningarna (Watson och Adams, 2011: 220). Landhöjningen innebär att bergsgrunden återhämtar sig än 
idag efter senaste istidens kilometertjocka istäcke som pressade ner markytan med dess enorma tyngd. 
Markytan höjs alltså med små marginaler varje år, med skillnader i nord-sydlig riktning. I Sverige är 
landhöjningen större allt längre norrut och varierar mellan -0,5mm/år i sydligaste delarna av Sverige till 
+8mm/år vid Höga kusten (Alm, m.fl., 2006: 12).  
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Figur 1. Havsnivåhöjning mellan åren 1886-2012, landhöjningen exkluderad. Källa: SMHI 2009. 

2.1.4. Extrema väderförhållanden 
Extrema väderförhållanden inbegriper mycket starka vindar och kraftig nederbörd, förhållanden som ökat i 
Sverige på senare tid. Oväder klassas efter dess vindstyrka och i Sverige har oväder de senaste åren kommit 
upp i storm- och orkanstyrkor. Avdunstning från havsytan är den huvudsakliga energikällan till stormoväder 
till havs (Watson och Adams, 2011: 33). Följderna av sådana kraftiga oväder är bland annat att starka vindar 
tillsammans med lågt atmosfärstryck driver in stora vattenmassor mot land vilket höjer vattennivån markant 
(Watson och Adams, 2011: 220). Väderfenomenet kallas stormflod och kan i kombination med dess höga 
vågor och stora krafter orsaka kraftig förstörelse och översvämningar av bebyggda och naturliga miljöer. 
Enligt SMHI (2009: 7) kan vattenståndet längs vissa kuster i Sveriges snabbt stiga till väldiga höjdnivåer i 
samband med extrema oväder som orsakar stormfloder. En av de allra högsta stormfloder som drabbat 
Sverige, Backafloden, inträffade i november 1872 då vattennivån steg till hela 3,6m över normalvattenståndet 
(SMHI, 2009: 7). De senaste åren har Sverige drabbats av ett antal kraftiga stormar. Gudrun inträffade i 
januari år 2005 och slog nytt vattenståndsrekord vid mätstationen i Ringhals med en nivå på 1,5m över 
medelvattenståndsnivå (SMHI, 2009: 7). Stormen Per blåste in i januari år 2007 och slog även den nya 
mätrekord på några stationer i Sverige (SMHI, 2009: 7). Effekterna förväntas bli ännu mer dramatiska till 
följd av klimatförändringen genom att havsnivån stiger och att vädret blir intensivare med större mängder 
nederbörd. Extra allvarlig kan situationen bli om ett oväder sammanfaller med högt tidvatten (Watson och 
Adams, 2011: 57). Extrema oväder inbegriper ofta också kraftig nederbörd vilket kan orsaka både pluviala 
och fluviala översvämningar. År 1953 orsakade Nordsjööversvämningen allvarliga skador i England, Belgien 
och Nederländerna (Nyberg, 2008: s11). Stormen sammanföll med högt tidvatten vilket översteg 
säkerhetsnivåerna hos de stora skyddsbarriärerna som Nederländerna byggt ute till havs för att skydda stora 
landområden som ligger under själva havsnivån. Konsekvenserna var förödande. Enskilda stora 
skyddslösningar medför därför vad som kallas falsk säkerhet (Ivarsson m.fl., 2011: 40) vilket förklaras som att 
om säkerhetsnivån skulle överstigas eller tekniska konstruktioner brista kan katastrofala konsekvenser följa. 

2.1.5. Översvämningar i mänskliga och naturliga miljöer 
Klimatförändringen utgör ett hot mot bebyggelse i vattennära lägen då risken för översvämningar ökar. Med 
översvämningar menas att en landyta eller ett område på land vars normala tillstånd inte är under vatten, 
tillfälligt eller permanent hamnar under vatten (Ivarsson m.fl., 2011: 11). I och med den stigande havsnivån 
kommer strandlinjen att förändras där flacka låga landskap kan förlora stora ytor till den högre vattennivån. I 
norra delen av Sverige motverkar landhöjningen till stor del den stigande havsnivån medan den inte har någon 
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motverkande effekt i södra Sverige. Översvämningar i Sverige har ökat på senare tid (Ivarsson m.fl., 2011: 
11), speciellt i vissa regioner som utsätts för extrema väderförhållanden mer frekvent. Översvämningar kan 
orsaka en rad olika sorters skador beroende på översvämningstyp och vilket område som drabbas (Ivarsson 
m.fl., 2011: 12). Byggnader som inte är vattentåliga kan få vattenskador och bli obrukliga. Fuktskador innebär 
risk för ohälsa och ekonomiska förluster. Vattenmassor kan slita sönder byggnader, infrastruktur och andra 
objekt i stadsmiljön och flytande föremål kan i sin tur slås mot andra objekt och orsaka stora skador. 
Situationer av kuststormar som drar in mot land i stadsmiljöer utsätter den närmaste bebyggelsen för ofantliga 
krafter från dundrande vågor och vindar, kapabla till stor förstörelse av bebyggda miljöer. Stormfloder är 
kanske den mest förödande konsekvensen av oväder (Watson och Adams, 2011: 57). Vatten på platser där vi 
människor inte har planerat för det ställer till med problem för framkomlighet och kan rubba trafikflöden. 
Erosion kan göra att vägar faller sönder vid viadukter eller att anlagda fastigheter spricker upp och förstörs. 
Trafikflöden kan stoppas om en transportled hamnar under för mycket vatten och nedgrävda 
försörjningssystem kan slås ut om vatten gör skada på fel ställen. I värsta fall kan en kedjereaktion av utslagna 
system och störningar uppstå, som lamslår viktiga samhällsfunktioner och kan leda till krisartade situationer 
(Ree, 2011: 878). Översvämningar kan alltså göra stora socioekonomiska skador (Ivarsson m.fl., 2011: 12). 
Förstörda byggnader, fastigheter och infrastruktur är mycket kostsamt att reparera och återuppbygga. Men 
översvämningar är dock naturligt. I naturen översvämmas områden regelbundet med olika tidsintervall. 
Naturen har anpassat sig till detta under en mycket lång tid och djur och växter som lever i dessa områden 
klarar av att leva i dessa miljöer. Naturen har bildat elastiska system som består trots allvarliga 
översvämningar men människans stadsmiljöer har emellertid inte utvecklats till att ha samma flexibilitet. 
Urbana miljöer har därför skyddats mot översvämningar med hjälp av olika tekniska hjälpmedel och strategier 
för markanvändning. Markanvändning innebär att lokalisera bebyggelse till det mest lämpliga området och i 
översvämningssammanhang där så liten översvämningsrisk som möjligt råder (Ivarsson m.fl., 2011: 28). 

Översvämningar är ett problem på grund av att människan byggt och lever på platser som är utsatta för risken 
att bli översvämmade (Watson och Adams, 2011: XVI). Idag är vi mer medvetna om naturens processer och 
de översvämningsrisker som de hänger ihop med. Det var vi inte i samma utsträckning när människan började 
bygga sina städer i anslutning till vatten. Där av befinner sig många städer i ett extra utsatt läge för 
klimatförändringens risker idag. Genom att förändra den naturliga markytan kan risker för både fluviala och 
pluviala översvämningar öka. Detta genom att vattenansamlingar på markytan eller större vattenflöden i 
vattensystem bildas som förvärras allt längre ner i vattensystemet (Watson och Adams, 2011: 91). Det är 
därför viktigt att tänka på markbeläggningen och hur nya exploaterade områden påverkar den naturliga 
balansen och hur vattnet beter sig. Träd i stadsmiljöer har en mer begränsad absorberingsförmåga och 
dämpande effekt på översvämningar än träd i skogsmiljöer (Watson och Adams, 2011: 92). Flodsystem och 
vegetation får en dämpad förmåga att reducera översvämningar beroende på hur skadat vattensystemet är 
längre upp från tidigare höga flöden och översvämningar. Ett tidigare skadat flodsystem kan medföra en 
ökning i flödet på grund av breddning och att vegetationens absorberande och fördröjande egenskaper går 
förlorade (Watson och Adams, 2011: 97). Därför är det viktigt att vårda vattensystemen och dess närmaste 
vegetation och naturliga markområden för att inte denna destruktiva utveckling ska ske. Ju fler delar av 
vattensystemet som försämras på det här viset desto större blir den sammanlagda flödesökningen längre ner i 
flodsystemet. Städer vid en kustflodmynning kan bli drabbade av översvämningar från dubbla fronter, dels av 
hot från havet och dels av översvämningar från inlandets vattensystem (Watson och Adams, 2011: 97).  

Vegetation fungerar på många sätt som naturliga översvämningsdämpare med dess förmåga att absorbera, 
vaporisera, infiltrera, magasinera och fördröja vatten (Ivarsson m.fl., 2011: 39). Vatten som leds genom 
vegetationsmarker infiltreras och renas från bland annat övergödningsämnena kväve och fosfor. Våtmarker 
fungerar som naturliga fördröjningsmagasin där vatten naturligt magasineras och infiltreras. Trots 
regelbundna översvämningar är våtmarker ofta rika på djur- och växtliv och viktiga för ekosystemen. 
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Evapotranspiration kallas den gemensamma avdunstningen som sker från växter, land- och vattenytor och är 
en naturlig process som omvandlar flytande vatten till vattenånga, en del av den hydrologiska cykeln. Naturen 
har fler mekanismer för hantering av översvämningar som vi kan ta lärdom av. Bufferzoner har skapats av 
naturliga skäl och innefattar till exempel saltvåtmarker som fungerar som en skyddande linje för 
bakomliggande områden från översvämningar längs kuststränder. Koncentrerade vegetationsområden längs 
med flodsystem gör att vatten tas om hand via växterna och dess rötter. I naturen finns även varningssystem, 
till exempel då ett djur reagerar på faror och varnar andra arter som då också kan söka skydd i tid. Naturen har 
alltså utvecklat effektiva egenskaper att hantera vatten och dämpa effekterna av översvämningar på flera olika 
sätt. Watson och Adams (2011: 257) lyfter i sin bok Design for Flooding fram strategier som de kallar för 
resilient design som går ut på att bättre utnyttja naturens egna funktioner vid utformningen av 
översvämningshantering i samhället. Resiliens som begrepp och designkoncept hanteras i kapitel 3, men först 
är det relevant att bilda sig en grundläggande förståelse för vad klimatanpassning och översvämningshantering 
innebär. Nästa del ger en inblick i hur begreppet hållbar utveckling anknyter till översvämningshantering, den 
parallella utvecklingen av Sveriges lagstiftning för miljö och byggande samt hur översvämningar berörs av 
planering på olika skalnivåer. 

2.2. Klimatanpassning och översvämningshantering 
Denna del beskriver utvecklingen av begreppet hållbar utveckling, dess koppling till klimatanpassning och 
översvämningshantering samt utvecklingen av Sveriges lagstiftning för mark, vatten och miljö. För att ta sig 
an resiliens är det relevant att bilda sig en uppfattning om hur översvämningshantering berörs på olika nivåer i 
Sverige och vilka instrument och verktyg som finns till hands för reglering och planering av översvämningar. 

2.2.1. Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling myntades år 1981 av Lester Brown, amerikansk miljövetare och författare. Men 
det var först under Förenta Nationernas (FN) första miljökonferens någonsin som begreppet verkligen spreds 
inom miljöpolitiken. Själva initiativet togs av Sverige och konferensen hölls i Stockholm år 1972. Där 
diskuterades hållbar utveckling som en inriktning för att gemensamt kämpa mot globala problem, som till 
exempel växthuseffekten. Begreppet blev dock inte officiellt lanserat förrän världskonferensen World 
Commission on Environment and Development (WCED) hölls år 1987 och resulterade i FN-rapporten som 
kom att kallas för Brundtlandrapporten (Förenta Nationerna, 1987). Kommissionens syfte var att finna en 
gemensam uppfattning och användning av hållbar utveckling som begrepp och resulterade i definitionerna 
ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Nästa steg togs 1992 under FN-konferensen 
Earth Summit i Rio de Janiero. Syftet med den konferensen var att konkretisera hållbarhetsbegreppet och 
finna praktiska handlingar och lösningar och resulterade i rapporten Agenda 21 (Förenta Nationerna, 1992). 
Enligt Meadowcrofts (2000: 371) beskrivning kom man fram till följande under ovanstående 
världskonferenser; att hållbar utveckling är en process, att vi inte får äventyra kommande generationer att 
tillgodose sina behov, samt att jorden har vissa ekologiska gränser. Han menar även att hållbar utveckling är 
ett så kallat fuzzy concept; varje stad, varje politiker och stadsbyggare måste själva tolka innebörden av 
begreppet och risken finns för delade meningar om samma saker (Meadowcroft, 2000: 372). Diskurskoaliation 
är därför en överhängande risk vid användningen av begreppet inom politik och stadsplanering. Med det 
menas att ju mer detaljerat saken beskrivs desto mer skiljer sig olika parters meningar åt. Av den anledningen 
handlar hållbar utveckling lika mycket om att implementeras i processer, som om själva resultatet av dess 
principer. Användningsområdet cirkulerar kring att låta begreppet genomsyra själva inriktningen av 
stadsbyggandet och att det just är en inriktning. För att förklara det på ett annat sätt; politiken sätter upp mål 
och sedan tas strategier fram för att sträva mot målen. Inom stadsplaneringen tolkas begreppet i form av olika 
doktriner och designkoncept som på olika vis fångar upp olika aspekter av social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet och omsätter dessa i riktlinjer (Jabareen, 2006: 48). Riktlinjerna styr hur den fysiska utformningen 
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av staden, infrastruktur och dess fysiska komponenter i sin tur skall formas. Designkonceptens avsikter är 
alltså att fånga upp hållbarhetsprinciper och konkretisera dessa för att bli användbara i praktiken. Det finns 
dock en uppsjö av olika designkoncept att förhålla sig till för att omsätta visioner till principer. Dessutom 
utvecklas och förändras dessa allt eftersom forskningen fortskrider och nya fakta ställs mot gamla. Watson 
och Adams framför konceptet resilient design för hantering av översvämningar. 

2.2.2. Sveriges lagstiftning 
Parallellt med utvecklingen av hållbarhetsbegreppet har Sveriges miljöpolitik formats. Nedanstående lista är 
en tidsföljd av milstolpar som format Miljöbalken (MB): 

• Naturvårdslagen (1964:822) 
• Miljöskyddslagen (1969:387) 
• Stockholmsdeklarationen (Förenta Nationerna, 1972) 
• Brundtlandrapporten (Förenta Nationerna, 1987) 
• Naturresurslagen (1987:12) 
• En god livsmiljö (Prop. 1990/91) 
• Agenda 21 (Förenta Nationerna, 1992) 
• MB (1998:808) 

MB syftar idag till att främja en hållbar utveckling för att försäkra att inte kommande generationers möjlighet 
att tillgodose sina behov äventyras. Lagen bygger på inställningen att naturen har ett skyddsvärde och att 
naturen ska förvaltas väl. Första paragrafen i första kapitlet i MB (1998:808) beskriver dess syfte: 

”1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger 
på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta 
naturen väl. Miljöbalken skall tillämpas så att 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter 
oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från 
ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt 
långsiktigt god hushållning tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med 
material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.”  
MB (1998:808) 

 
Nedanstående lista är en tidsföljd av milstolpar som format Plan- och Bygglagen (PBL 2010:900): 

• Kungl. Maj:ts nådiga Byggnadsstadga för rikets städer (1874:25) 
• Byggnadslagen (1947:385) innebar väsentliga skillnader mellan samhällets och den enskildes 

befogenheter 
• Proposition (1972:11) handlar om hushållning med mark och vatten och regional utveckling  
• PBL (2010:900) 
• 1996 Ändring i PBL, miljöfrågor stärks 
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• 1999 Ändring i PBL, om kulturvärden, skönhet och miljökvalité 
• 2012 Ändring i PBL 

Första paragrafen i första kapitlet i PBL (2010:900) beskriver dess syfte:

”1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och 
vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn 
till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och 
för kommande generationer.” PBL (2010:900) 

Enligt PBL (2010:900) 3 kap. 5 § ska mål för hållbar utveckling, däribland klimatanpassningsåtgärder, 
integreras i ÖP’n. Där berörs att redovisa områden som är utsatta för översvämningsrisker. Länsstyrelsens 
granskningsroll innefattar enligt PBL (2010:900) 11 kap. 10-12 §§ att se över planering så att bebyggelse inte 
blir olämpligt under förutsättningarna. 

2.2.3. Översvämningshantering på olika nivåer 
Översvämningshantering är till stor del en fråga om reglering av mark- och vattenanvändningen. Med andra 
ord är planläggning ett starkt instrument för ändamålet och planläggning förekommer på nationell nivå, 
regional nivå och lokal och enskild nivå (Mattson och Hagander, 2011: 32). Utöver dessa förekommer även en 
internationell nivå där flera länder gemensamt kommer överens om att följa och sträva mot framtidsmål och 
visioner. Anledningen till att direktiv finns på så hög nivå är för att bemöta problem som är av sådan 
storskalig karaktär att inte ett lands initiativ är tillräckligt för att bidra med nödvändig förändring. 
Klimatförändringen är ett sådant globalt problem och är orsaken till FN:s Brundtlandrapport, där hållbar 
utveckling fastställdes. EU:s översvämningsdirektiv (Europeiska Unionen, 2007) är en författning av riktlinjer 
som syftar till att medlemsländerna ska anta en smart utveckling mot att förebygga framtida 
översvämningsrisker och minska konsekvenserna som översvämningar kan medbringa (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 2012: 2). På nationell nivå förekommer centrala myndigheter som arbetar med 
klimatanpassning och översvämningsförebyggande arbete. Myndigheterna samverkar sinsemellan i olika 
projekt och utredningar och blandas även in i kommuners och andra aktörers arbete med klimatanpassning. 
Statliga myndigheter har bland annat till uppdrag att förse kommuner och länsstyrelser med underlagsmaterial 
om klimatförändringen och översvämningar. Enligt Länsstyrelserna (2012: 39) finns det huvudsakligen 16 
olika statliga myndigheter som berör klimatanpassning, var och en med ansvar för egna ämnesområden. MSB 
är ansvarig för att genomföra EU:s översvämningsdirektiv i Sverige och arbetar med att utveckla Sveriges 
förmåga att förebygga och hantera översvämningar. 

Kommuner har planmonopol i Sverige vilket innebär att det är kommunens skyldighet och ansvar att planera 
för och bestämma över mark- och vattenanvändningen inom sina gränser (Mattson och Hagander, 2011: 32). 
Planläggning är kommunens metod för långsiktig reglering av mark- och vattenanvändning efter lämpliga 
ändamål (Mattson och Hagander, 2011: 32). Planering sker på övergripande-, strategisk- och detaljnivå med 
hjälp av instrumentetet fysisk planering. Enligt PBL finns det fyra planeringsformer: Regionplan, ÖP, DP och 
områdesbestämmelser (Mattson och Hagander, 2011: 32). Regionplanen används för att samordna flera 
aktörer kring frågor som inte går att lösa på lokal nivå. En regionplan ska ge vägledning för kommande ÖP, 
DP och områdesbestämmelser (Mattson och Hagander, 2011: 33). Kommuner kan ingå i samarbeten där 
frågor om mark och vatten som berör flera kommuner (mellankommunala intressen) hanteras tillsammans för 
att finna gemensamma lösningar på problem. Inom översvämningshantering kan det handla om samordnade 
insatser för kartering av vattensystem, identifiering av risker och hot, identifiering av särskilt skyddsvärda 
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objekt och samhällsviktiga funktioner eller utveckling av skyddslösningar. Som Länsstyrelserna (2012: 40) 
påpekar är klimatanpassningsfrågor ofta lämpliga att sköta mellankommunalt då vattensystem sträcker sig 
över kommungränser. Länsstyrelserna har till uppgift att granska och godkänna kommunernas planering för 
att tillgodose statens riksintressen och att se till att planeringen följer lagar och miljökvalitetsnormer 
(Länsstyrelserna, 2012: s39). Det är även länsstyrelsen som ansvarar för att hälsa och säkerhet beaktas vid 
planläggning samt samordning av mellankommunala intressen. När det gäller översvämningshantering är det, 
av skäl för hälsa och säkerhet, länsstyrelsens roll att se till att kommunens planering har beaktat 
översvämningsriskerna och vidtagit nödvändiga åtgärder eller förhåller sig till fastställda risknivåer 
(Länsstyrelserna, 2012: s39). Länsstyrelsen kan upphäva kommunens planering och/eller ställa krav på 
kommunen för vidtagelse av åtgärder. 

En ÖP går ut på att kommunen ur en rad olika ämnesaspekter ska göra ett långsiktigt ställningstagande för 
framtida utveckling och användning av mark- vatten (Mattson och Hagander, 2011: 33). En ÖP är inte 
juridiskt bindande men fungerar som vägledning och utgör ett viktigt beslutsunderlag. Den fungerar även som 
en överenskommelse mellan stat och kommun då riksintressen ska beaktas och redovisas i planen. Ur 
översvämningssynpunkt handlar översiktsplanering om att kommunen ska sammanfatta ett handlingsprogram 
om kommunens miljösituation och presentera strategiska lösningar på problemen. I en ÖP ska kommuner ta 
upp hur klimatförändringen ska hanteras och vilka strategier som kommunen förhåller sig till gällande 
klimatanpassning. Vissa kommuner upprättar en fördjupad översiktsplan (FÖP) eller tematiska tillägg som 
behandlar klimatfrågan mer detaljerat. En FÖP avser ett begränsat geografiskt område inom kommunen dit 
särskilda utredningar eller uppmärksamhet behöver riktas. En mindre ort i en kommun kan behöva studeras 
närmare än i själva ÖP’n varvid det då kan bli aktuellt med en FÖP kan vara i en annan skala. Tematiska 
tillägg är ett annat kompletterande dokument till en ÖP med syfte att behandla ett visst tema, till exempel 
vindkraft (Mattson och Hagander, 2011: 33-34). Områdesbestämmelser kan komplettera en ÖP genom att 
stärka vissa rekommendationer gällande grunddragen för användningen av specifika områden som framförts i 
planen men som behöver extra stöd för att få verkan (Mattson och Hagander, 2011: 51). 
Områdesbestämmelser kan då antas med mer preciserade riktlinjer för ett område och bli juridiskt bindande.  
En DP avser att ge en samlad bild över planeringen av ett begränsat område och är kommunens verktyg att 
förverkliga lokal bebyggelsepolitik och riktlinjerna från regional- och översiktsplanering (Mattson och 
Hagander, 2011: 39). En DP är juridiskt bindande och avser att ge marken en lämplig användning och 
bestämma vad som är allmän och privat mark. Den kan även ange detaljåtgärder som styr utformningen 
noggrant. Tekniska krav för bebyggelse, skydd av naturområden, grundläggningsnivåer, byggmaterial med 
mera kan anges. När det gäller åtgärder för översvämningshantering kan vattentåliga byggnadsmaterial, 
dragning av tekniska system längs taket, specifik användning av källar- och bottenplan, krav på gröna tak med 
mera bestämmas. Men en DP får inte heller vara mer detaljerad än nödvändigt för att uppfylla planens syfte 
(Mattson och Hagander, 2011: 40). 

2.2.4. Översvämningshantering och fysisk planering 
I föregående del har planläggningen beskrivits som ett instrument för reglering av översvämningshanering, 
här beskrivs mer specifikt hur fysisk planering kan användas. Översvämningshantering inom fysisk planering 
handlar om att genom planering som ska leda till praktiska åtgärder skydda, anpassa och förbereda städer mot 
framtidens översvämningsrisker. Synen på översvämningshantering har förändrats sedan 1990-talet från 
inställningen att stänga ute vattnet och skydda samhället med tekniska lösningar, till att acceptera det faktum 
att översvämningar inte helt går att förhindra och därmed anpassa designen efter det istället (Ivarsson, 2011: 
16). Översvämningshantering innefattar att vidta åtgärder som minskar risken för översvämningar såväl som 
konsekvensminimering av översvämningarnas skadeverkan (Ivarsson m.fl., 2011: 32). Genom att reglera 
markanvändningen kan risker och konsekvenser i vattennära lägen undvikas eller minskas. Exempelvis genom 
att styra bebyggelse bort från riskområden eller att införa bestämmelser om vattentäta byggnadslösningar för 
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ett riskutsatt område. Det finns en mängd strategier och tekniska åtgärder för hur bebyggelse kan utformas i 
översvämningsutsatta lägen. Tekniska åtgärder kan vara permanenta eller temporära. Permanenta åtgärder 
integreras som en del av den befintliga miljön medan temporära åtgärder uppförs vid behov och plockas 
undan efter att översvämningen har dragit sig tillbaka (Ivarsson m.fl., 2011: 40). Permanenta skyddsåtgärder 
kan med fördel integreras i stadsmiljön som exempelvis en mur längs en å med sittplatser ovanpå. 
Restriktioner, förbud och lägsta grundläggningsnivå är mycket användbara medel för att säkra städer från 
skador av extrema väderhändelser, till exempel i fall utsatta för stigande havsnivåer. Den säkraste åtgärden för 
att skydda bebyggelse är att helt enkelt omlokalisera bebyggelse och infrastruktur till högre markområden som 
är utom riskzonen för översvämningar, den strategin kallas för reträtt (Roth m.fl., 2011: 13). Enligt Ree (2011: 
875) är restriktioner av markanvändningen en absolut nödvändighet och borde införas överallt där 
översvämningsrisker måste beaktas i planeringen. Användbart är exempelvis att bestämma en lägsta nivå för 
grundläggning av bebyggelse som säkerställer att exploatering sker ovanför högsta beräknade risknivå från 
vattennivåer (Djordjevic m.fl., 2011: 868). Områdesbestämmelser kan upprättas för att säkerställa krav och 
restriktioner för hela områden, som exempelvis att hus ska ha gröna tak eller specifika tekniska lösningar. 
Zonering kan utnyttjas som en form av områdesbestämmelser för att till exempel förbjuda bebyggelse i ett 
område som kan bli utsatt för översvämningar. Användning av källare och markplan kan med fördel styras till 
att utformas som översvämningståliga (Djordjevic m.fl., 2011: 868) och förbjuda boende i källare för att 
minsta konsekvenser vid en översvämning. Områden kan utformas för att magasinera vatten från 
översvämningar temporärt och ger möjlighet att hantera vatten i en allt mer tätbebyggd stad (Ivarsson m.fl., 
2011: 16). Parkeringshus, lekplatser och parker är användningsområden som är lämpliga för det ändamålet. 
Höjning av fastigheter är också ett sätt att undkomma höga vattennivåer och kombineras med riktlinjer för 
lägsta grundläggning av bebyggelse. 

3. Resilience 
Härifrån följer en begreppsutredning som lägger fram olika syner på resiliens som begrepp och fenomen samt 
presenterar Watson och Adams designkoncept för översvämningshantering, resilient design. 

3.1. Vad är Resiliens 
Begreppet resiliens, på engelska resilience, är ett begrepp som vuxit under de senaste decennierna. Det 
myntades av Holling (Holling, 1973: 17) år 1973 i syfte att beskriva ett systems ihärdandeförmåga och 
benägenhet att absorbera förändringar och störningar medan det behåller sina ursprungliga funktioner. Som 
Cutter m.fl. (2008: 599) påpekar finns det emellertid flera definitoner av begreppet idag och ingen helt 
accepterad variant. Schelfaut (2011: 825) anser att resiliens fick ett uppsving inom det 
klimatförändringsrelaterade fältet i HFA-rapporten från världskonferensen UNISDR (2005). Följande 
definition anges i rapporten och är densamma som nämns av Watson och Adams (2011: XV) i boken Design 
for Flooding: 

“The capacity of a system, community or society potentially exposed to hazards 
to adapt, by resisting or changing in order to reach and maintain an acceptable 
level of functioning and structure. This is determined by the degree to which the 
social system is capable of organizing itself to increase this capacity for learning 
from past disasters for better future protection and to improve risk reduction 
measures.” (UNISDR 2009) 

Cutter m.fl. (2008: 599-600) definierar resiliens på ett likartat sätt som HFA-rapporten; ett systems kapacitet 
att absorbera störningar och återupprätta sig till ett fullt fungerade system igen. Systemet har förmågan att 
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återgå till tidigare fungerade stadium och även förmågan att avancera till ett nytt stadie genom lärdom och 
anpassning från händelsen. Enligt denna definition kan alltså återgången även vara en övergång till något 
annat än det var tidigare. En annan viktig fråga som dyker upp inom forskningsdebatten är huruvida resiliens 
är en process eller resultatet av en process (Cutter m.fl., 2008: 600). I definitioner som syftar på förmågan att 
hoppa tillbaka till ett tidigare stabilt tillstånd kan resiliens anses vara ett resultat, medan en processbaserad syn 
handlar mer om kontinuerlig kunskapsutveckling och ansvarstagande om att fatta rätt beslut för att främja 
anpassning som sedan kan hantera framtida faror bättre. Enligt Cutter m.fl. (2008: 600) är det viktigt att ta 
ställning till detta för att begreppet ska bli användbart. Även Schelfaut (Schelfaut, 2011: 825-826) tillför en 
likartad definition av begreppet; att resiliens är en icke-materiell egenskap hos ett samhälle som utsätts för en 
risk/fara att stå emot, absorbera, anpassa sig till och återhämta sig från farans åverkan på ett effektivt sätt. 
Återhämtningen syftar på att bevara och återställa nödvändiga samhällsfunktioner och strukturer och handlar 
därför om sårbarhet och anpassningsbara system. I en förenklad version är den mest allmänna uppfattningen 
av ett resilient samhälle enligt Schelfaut (2011: 826) dess egenskap att reducera, motverka och hantera 
översvämningsrisker. Han fortsätter med att ett resilient samhälle har förbättrat sin kapacitet av 
översvämningshantering i alla steg av översvämningsscenarion, före, under och efter en händelse. 
Förebyggande och förmildrande åtgärder, alltså ökad beredskap, hanteringen och agerandet under själva 
översvämningen och återhämtningen efter översvämningen. Sammanfattningsvis har det resilienta samhället 
enligt Schelfaut (2011: 826) medvetenhet och kunskap om riskerna, är väl förberett, agerar smart och effektivt 
vid en översvämning och återhämtar sig snabbt efteråt. Ree (2011: 877) stämmer in med föregående författare 
och menar att resiliens betyder att göra stadsmiljöer mindre känsliga mot översvämningar och att öka 
förmågan att återhämta sig efteråt.  Rummukainen (2013: 11) framför en likartad syn ”ökad resiliens innebär 
minskad sårbarhet och med åtgärder (jämför med ”anpassning”) kan en sådan utveckling främjas”. 
Definitionsmässigt har även Djordjevic m.fl. (2011: 864) samma syn på resiliens i en 
översvämningshanteringskontext, nämligen ett systems eller samhälles kapacitet att anpassa sig genom 
förändring för att uppnå och behålla en acceptabel nivå av funktion och struktur. Sistnämnda författare lägger 
däremot till reflektion som en del av resiliensens egenskap, för att kunna utvecklas och anpassa sig 
(Djordjevic m.fl., 2011: 864). Närmare bestämt samhällets möjlighet att lära sig från tidigare olyckor och 
använda den nya kunskapen till att förbättra riskreducerande åtgärder. De sammanfattar resiliens som ett 
samhälles förmåga att stå emot, återhämta sig, reflektera och agera (Djordjevic m.fl., 2011: 864). Tillskottet 
med denna definition är att förändring och lärdomar från scenarion är nödvändigt för att resiliens ska uppnås, 
att resiliens inom samhällskontexten inte är resiliens utan den komponenten. 

Cutter m.fl. (2008: 599) menar att resiliens är egenskapen av ett socialt system att bemöta och återhämta sig 
från katastrofer (före, under och efter scenario) och innefattar komponenter som att absorbera åverkan och 
hantera ett scenario vid utsättning, liksom anpassningsprocesser som leder till utveckling och förändring av 
händelsen och bygger på de lärdomar som händelsen har bidragit med. Berkes (2007: 286) tillför en kritisk 
syn mot resiliens som ett resultat och definitionen som syftar på att ”hoppa tillbaks” till ett tidigare stabilt 
tillstånd. Han menar av den definitionen blir mindre användbar eftersom socio-ekonomiska system sällan eller 
aldrig har ett sådant stabilt statiskt tillstånd att hoppa tillbaka till. Sårbarhet, anpassningsförmåga och resiliens 
skär genom varandra på olika sätt forskare emellan. Som Cutter m.fl. (2008: 600) framhåller finns det forskare 
som anser att resiliens är en integrerad del av anpassningsförmågan medan andra ser anpassning som en 
huvudsaklig komponent av sårbarhet. Djordjevic m.fl. (2011: 866) lyfter fram begreppen political, 
professional och public levels (the 3 P’s). Med det menas att resiliens involverar politiker, professionella 
yrkeskategorier samt medborgare. 

Bruijn (2005: 22) benar ut resiliensbegreppet genom att lyfta fram två olika synvinklar som förekommer bland 
forskares definitioner. Den första är den som ursprungligen var Hollings (Holling, 1973: 17) definition, att 
resiliens är ett systems förmåga att bibehålla sina viktigaste processer och kännetecken vid utsättning för 
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störningar. Den andra versionen delas av flera andra författare och menar att resiliens är ett systems förmåga 
att återgå till ett stabilt/balanserat tillstånd efter att ha utsatts för störningar. Bruijn (2005: 22-23) menar att 
den första definitionen är mer besläktad med begreppen motståndkraftig och resistent i och med att systemet 
består vid utsättning för störning, men svarar inte på något sätt efteråt. I den andra definitionen beskrivs 
resiliens som att systemet svarar på utsättningen av störningen genom att återgå till ett stabilt stadium. 

Johansson (2004: 245) nämner inte ordagrant resiliens i boken Stadens Tekniska System från 2004. Hon lyfter 
emellertid fram vikten av flexibla och anpassningsbara tekniska system i samhället för att kunna hantera den 
osäkerhet som framtiden erbjuder. Hon fortsätter med att det behövs en balans mellan att sträva mot 
långsiktiga mål och ha valfrihet på vägen för att ha möjlighet till anpassning efter ändrade förutsättningar och 
tekniska framsteg (Johansson, 2004: 245). Watson och Adams (2011: XV) förhåller sig till den definition som 
används på flera andra håll, bland annat av UNISDR i HFA-rapporten. De går dock ett steg längre och 
presenterar resiliensbegreppet i sin bok Design for Flooding i mer en praktisk form, som ett designkoncept där 
ekosystemtjänster utnyttjas i översvämningshanteringen. Sveriges nya statliga myndighet Havs- och 
Vattenmyndigheten (2014: 142-143) lyfter resiliens som en del i ett större sammanhang av klimatanpassning 
av det svenska samhället. I en illustration av MSB framhålls aspekterna ”förebygg, förbered, hantera och lär, 
för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld”. I en annan figur nämns resiliensbegreppet tillsammans med 
naturvårdande aspekter, som en del av ekosystemtjänster (Havs- och Vattenmyndigheten, 2014: 142-143). 
Naturvårdsverket (2008: 14) tillägger ett ekologiskt perspektiv av resiliensbegreppet och anser att 
ekosystemtjänster är viktiga att dra nytta av för oss människor där resiliensförmågan hos själva ekosystemet är 
en förutsättning för att bevara dessa. Ekosystemtjänsterna kan ha funktioner som minskar klimatrelaterade hot 
så som översvämningsrisker, exempelvis våtmarker (Naturvårdsverket, 2008: 14). 

3.2. Problem med resiliens 
Det råder delade meningar bland forskare om hur färdigt och användbart resiliensbegreppet är idag och det 
framförs ett flertal problem och obesvarade frågor kring resiliensbegreppet. Dels är ett problem att begreppet 
inte har mognat till en allmänt accepterad definition ännu och blir därmed problematisk att använda i 
praktiken. Dels är det svårt att bedöma och mäta resiliens och dels är det viktigt att avgöra om resiliens är ett 
resultat av en eller en process. Schelfaut (2011: 825-826) anser att resiliensbegreppet inte är färdigt att 
översätta till praktiska åtgärder av tre anledningar. För det första därför att resiliensbegreppet fortfarande är 
under utformning och för det andra därför att resiliens inte är tillräckligt känt ännu hos involverade parter 
inom översvämningshanteringen. För det tredje är resiliens svårt att mäta och skiljer sig åt mellan olika system 
och risksituationer. Det finns dock idéer om hur resiliens kan bedömas och mätas. Ett sätt kan vara att se till 
ett samhälles medvetenhet och beredskap mot översvämningar, eller så kan bedömningar göras utifrån 
naturliga, fysiska, ekonomiska, institutionella och sociala kriterier istället, menar Schelfaut (2011: 826). 
Schelfaut ger dessvärre ingen mer detaljerad beskrivning av hur dessa kriterier skulle kunna mätas eller 
bedömas. Cutter m.fl. (2008: 601) framhåller att resilienta samhällen är mycket mindre sårbara mot katastrofer 
än samhällen som saknar resiliensförmåga men för att detta påstående ska styrkas behövs kunskap om hur 
resiliens kan bestämmas, mätas, ökas, bibehållas och minskas. De påpekar även att det kan vara användbart att 
skilja på sårbarhet och resiliens för att de båda ska kunna mätas, även om båda egentligen är dynamiska 
processer (Cutter m.fl., 2008: 599). Samma författare lyfter även frågan om ur vilket tidsperspektiv resiliens 
bedöms. Ett samhälle kan bedömas vara resilient mot en form av kortsiktigt hot genom vidtagna förmildrande 
anpassningsåtgärder men på samma gång vara känsligt mot mer långsiktiga hot (ibid, 2008: 603). 
Naturvårdsverket (2008: 14) menar att ekosystemtjänsternas roll för det resilienta samhället inte ännu har 
tydliggjorts tillräckligt i Sverige, att fysisk planering till stor del har misslyckats att belysa hur naturliga 
funktioner kan vara till nytta för människor. 
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3.3. Varför resiliens? 
Enligt Schelfaut (2011: 826) är det en allmän uppfattning att ökad resiliens är ett kostnadseffektivt och socialt 
fördelaktigt sätt att hantera översvämningar på, men än så länge är det inte empiriskt bevisat. Det finns 
emellertid flera goda anledningar till att många forskare anser att resiliens är ett lovande instrument för 
konsekvensminimering av översvämningar i framtiden, skriver Schelfaut (2011: 825). En viktig aspekt hos 
samhällen är att de måste vara medvetna om de risker från översvämningar som de är och kan bli utsatta för i 
framtiden. Av den anledningen måste de rätta åtgärderna vidtas för att skapa förberedelse mot 
översvämningarna (Schelfaut, 2011: 2011: 829). Medvetenhet är således en nyckelfaktor i ett resilient 
samhälle och berör hela samhället. Enskilda individer behöver veta om vilka risker de är utsatta för samtidigt 
som regeringen behöver acceptera det och underlätta och hjälpa de som är utsatta (Schelfaut, 2011: 829). 
Watson och Adams (2011: XIII) framhåller att vatten ska ses som en resurs och inte ett problem (de ansluter 
sig till synen inom integrerad översvämningshantering). Genom att använda resilient design kan ett samhälle 
skapa beredskap mot extrema oväder och översvämningar. Resilienta åtgärder och krisberedskap gör detta 
möjligt. Konceptet härmar naturens system och design för att hantera extrema förhållanden, med strategier 
som buffring, zonering och reträtt anser Watson och Adams (2011: XVI). Berkes (2007: 283) framhåller till 
exempel att integrering av resiliens i mänskliga miljöer är ett effektivt sätt för hantering av förändring, 
överraskningar och okända hot. Det handlar om att lära sig leva med förändring och ovisshet och det handlar 
om att främja ekologisk, social och politisk mångfald för att öka valmöjligheterna och minimera risker. Det 
handlar om kunskapsutveckling och att finna nya lösningar på problem. Det handlar om att skapa möjligheter 
för självorganisering, inklusive att förstärka kopplingen mellan involverade parter, lokala myndigheter, 
statliga myndigheter och institutioner, skriver Berkes (2007: 283). Djordjevic m.fl. (2011: 864) delar synen 
om att det mest intressanta som resiliens tillför samhället inom översvämningshantering är 
anpassningsförmåga. Flanders har ökat sin resilienskapacitet sedan översvämningen 1998 skriver Schelfaut 
(2011: 830). Med hjälp av fysisk planering har de förbättrat sin vattenplanering och beredskapsåtgärder bland 
annat genom mer detaljerade vattehanteringsplaner och utveckling av varningssystem. En annan stark 
anledning till varför resilienskonceptet framhålls bland forskare är kopplingen till naturens miljö och resurser 
(Cutter m.fl., 2008: 601). Resilienskonceptet lyfter naturens egna system och lösningar som första prioritet till 
hantering av översvämningar till följd av oväder och höga vattennivåer. Det anser även Watson och Adams 
(2011: 197) som tillskriver resilient design en försiktighetsapproach och ett pro-aktivt tillvägagångssätt för att 
öka hållbarheten hos vattenresurser och samtidigt minska riskerna från klimatförändringen. Naturvårdsverket 
(2008: 3) nämner resiliens i Ekosystemansatsen och framför hur viktig resiliensförmågan är för den biologiska 
mångfalden och bevarandet av ekosystemets struktur och funktion. Ekosystemtjänster kan utnyttjas till 
miljöreglering och kulturpåverkan men är beroende av en hänsynsfull förvaltning av naturresurserna och deras 
funktioner (Naturvårdsverket, 2008: 38). Enligt Ekosystemansatsens princip 5.5 behöver vi förbättra våra 
kunskaper kring ekosystemets roll i samband med exempelvis översvämningar och andra klimatrelaterade 
faktorer (Naturvårdsverket, 2008: 38). De påpekar också att kunskaperna kring ekosystemprocesser över lag 
är bristfälliga samt att de vägledande principer som framställs i Ekosystemansatsen inte varit tillräckligt för att 
främja den påverkan av utvecklingen som var avsedd (Naturvårdsverket (2008: 3, 38). Naturvårdsverket 
(2008: 38-39) lyfter därmed vikten av att öka förståelsen för ämnet. 

Människan har länge byggt efter lägsta krav och riktlinjer inom lagens ramar vilket har bidragit till att 
situationen i många fall förvärrats. Genom att endast följa lägsta planeringskrav kan översvämningsrisken 
istället öka på grund av fragmentering av naturområden och ökade mängder hårdgjorda ytor som leder till 
översvämningar. Även på grund av att avlägsna inhemska växter och naturliga ytor som historiskt sett 
fungerat som naturliga filter och buffrar menar Watson och Adams (2011: XVII). Resilient design kan 
omvandla hot till möjligheter genom att utnyttja väder- och klimatförhållanden genom att integrera det 
naturliga vattensystemet som en del av översvämningsdesignen (Watson och Adams, 2011: XVIII). 
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Översvämningsdesign som efterliknar naturliga system är till och med mer effektiva för att reducera 
effekterna av extremoväder än vanliga skyddsåtgärder med fördröjning och avledning enligt Watson och 
Adams (2011: 99). Enligt samma författare (ibid, 2011: XI) är strategierna inom resilient design applicerbara 
på vilken plats eller stad som helst och erbjuder lösningar för att skydda, anpassa och återställa naturliga 
system som dämpar klimatförändringens effekter. Resilient design öppnar för möjligheten att tänka över hur 
och var vi bygger för att samspela med naturliga vattensystem och bevara dess vattenbalans (ibid, 2011: 31). 

3.4. Resilient design 
Resilienskonceptet stödjer den nya synen om integrerad översvämningshantering. Djordjevic m.fl. (2011: 866) 
beskriver den synen som att översvämningar är naturliga och att de snarare ska integreras i stadsplaneringen 
än motarbetas. Ivarsson m.fl. (2011: 16) lyfter också denna syn som ett resilient tillvägagångssätt mot 
översvämningshantering i kontrast mot att enbart motarbeta naturens krafter. Watson och Adams (2011: XV) 
instämmer med föregående författare om att resilienskonceptet går ut på att se översvämningar som en 
naturlig process. Resilient design riktar in sig på naturliga processer inom den hydrologiska cykeln, 
jordlagrets roll och växters och naturliga vattenreservoarers egenskaper att hålla och hantera vatten. Detta är 
ett koncept som sätter vikt vid hur vi ser på landskapet, formar och utnyttjar det för att motverka 
översvämningar (Watson och Adams, 2011: 31). Naturen har utvecklats tillsammans med den hydrologiska 
balansen efter ett områdes geologiska förutsättningar som jordmån, vattendrag och vegetationen som 
absorberar vatten där det faller och rinner. Landskap har formats efter väder och vind och resulterat i hållbara 
ekosystem som klarar sig genom stora översvämningar och långdragna torrperioder. Ett resilient synsätt inom 
översvämningshantering bygger på dessa lärdomar från naturen (Watson och Adams, 2011: 71). Resilient 
design fokuserar på att återskapa landskap och miljöer som främjar uppfångsten av vatten, eller genom 
konstgjorda strukturer som kan fånga upp och infiltrera vatten, utnyttja evapotranspiration och fördröjning av 
flödet (Watson och Adams, 2011: 110). Resilient design måste ibland kombineras med artificiella 
skyddsåtgärder. Översvämningshantering kan således utnyttja både naturliga system och tekniska åtgärder, 
men enligt Watson och Adams (2011: 166) bör naturliga lösningar prioriteras. Kustlägen kan använda sig av 
förbudsgränser längs stranden och förflyttning av riskutsatta byggnader till säkrare områden. Restaurering av 
kustlinjer, återinföring av vegetation på stränder, bevara eller konstruera sanddynor och strandbankar är andra 
naturnära åtgärder som dämpar effekterna av översvämningar (Watson och Adams, 2011: 166). Flera små och 
varierande åtgärder ger större säkerhet än en enskild stor lösning, som exempelvis ett stort 
fördröjningsmagasin (Watson och Adams, 2011: 99).  

Utmaningen och målet med resilient design är att hantera den globala uppvärmningen och klimatförändringen 
genom tre realiserbara steg: 

1. Riskreducering genom förmildrande åtgärder och anpassningsåtgärder, 
2. genom återställande av ekosystemets funktioner, 
3. och genom återhämtning och återinvestering mot lokal och regional hållbarhet 
       (Watson och Adams, 2011: 220). 

Fysisk planering är ett starkt instrument för hantering av översvämningar enligt Schelfaut (2011: 830-831) och 
reglering av markanvändning spelar en stor roll i sammanhanget menar Ree (2011: 875). När det kommer till 
mer konkreta åtgärder inom resilient design bygger de i första hand på vad naturen har att erbjuda. 
Resiliensnivån kan ökas genom noggrann placering av byggnader i relation till topografin och flödesvägar för 
vatten. På det viset kan landskapsdesign kan utnyttjas för att öka resiliens (Djordjevic m.fl., 2011: 868). 
Våtmarker reglerar översvämningar på naturligt vis och är nödvändiga i ekosystem (Watson och Adams, 
2011: 38). Saltvåtmarker fungerar som naturliga skyddsbarriärer av bakomliggande kustområden från 
översvämningar (Watson och Adams, 2011: 40). Våtmarker och saltvåtmarker absorberar också vindenergi 
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och har en dämpande effekt på stormfloder (Watson och Adams, 2011: 157). Tunnor och liknande kan fånga 
upp avrinning från hustak och ta hand om ett oväders första nederbördsmängd (Watson och Adams, 2011: 
107). Det är mer effektivt att fånga upp den första mängden nederbörd under ett kraftigt regn än att kontrollera 
flödet under den mest intensiva perioden (Watson och Adams, 2011: 99). Gröna tak (och väggar) är en annan 
lösning som utnyttjar vegetationens förmåga att hantera vatten. Förutom absorbering och fördröjning har 
vegetationen på gröna tak/väggar även en renande effekt av vattenflöden som kan uppstå under oväder 
(Watson och Adams, 2011: 105). Det är även viktigt att förstå hur vattnet rör sig i området/regionen. 
Flygfoton kan vara hjälpsamma för att identifiera våtmarker och flödesvägar och geografiska 
informationssystem (GIS) kan vara ett effektivt hjälpmedel för att framställa kartor med nödvändig 
information. 

Våtmarker, huvudströmmar, och flödessystem behöver identifieras för att kunna utnyttjas i resilient design. 
Att även kartlägg den ursprungliga vegetationen och skydda/bevara dessa områden kan vara lämpligt. Att 
förstå och kartlägga den geologiska strukturen i området i form av jordmån och sluttningar är lika viktigt i 
sammanhanget då den informationen kan utnyttjas vid anläggning av ny bebyggelse. Att skapa anslutningar 
mellan naturområden kallade wildlife corridors är också en del av resilient design (Watson och Adams, 2011: 
103). Det innebär att inhemska växter och djur får möjlighet att röra sig mellan naturområden vilket är viktigt 
för att ekosystem ska hålla sig friska. Djur och växter lever ofta i symbios i naturen och det är viktigt att inga 
arter skärs av från områden som kan vara i symbiosrelation med arter från andra naturområden. Ursprungliga 
växtarter trivs bra tillsammans då de har utvecklats med varandra. De behöver därför inte lika mycket 
underhåll, om alls, och växer till förutsägbara längder. Det kan vara ett kostnadseffektivt val för kommuner 
menar Watson och Adams (2011: 111) då de är även tåliga mot lokala insekter och inte alltid behöver 
behandlas med kemiska/biologiska medel. Enligt Watson och Adams (2011: 110) har långt gräs bättre 
egenskaper för att dämpa vattenflöden från dagvatten än kort gräs, speciellt i sluttningar. 

4. Analys och diskussion 
Det här kapitlet analyserar empirimaterialet ur ett begreppsutredande perspektiv och gör kopplingar till 
designkonceptet och tidigare kapitel. Syftet är att reda ut synerna på resiliens som översvämningskoncept och 
kritiskt granska författarnas ståndpunkter. Analysen stramas åt mot slutet för att lyfta fram kontentan av 
resonemanget för att kunna använda resultatet till utformningen av resilienta riktlinjer (som följer i kapitel 5). 

4.1. Analys 
Datan påvisar att forskare talar om olika aspekter omkring vad som anses utgöra ett resilient samhälle. Bruijn 
(2005: 22-23) skiljer på två förekommande varianter av begreppet. Den ena som närmare besläktad med 
motståndskraftig och resistent, att ett system står emot och består vid utsättning för störningar. Men den 
versionen har ingen responsiv effekt efter översvämningen vilket den andra definitionsvarianten har. Enligt 
den beskrivs resiliens som att ett system svarar på utsättningen för störningen genom att gå tillbaka till ett 
tidigare stabilt tillstånd. Om vi ser ett samhälle som detta system och störningen som ett stormoväder eller en 
översvämning kan man diskutera vad definitionsvarianterna skulle kunna innebära i verkligheten. Till den 
första definitionen tillfaller förebyggande översvämningsarbete som ger skydd i form av riskminimering och 
konsekvenslindring. Den andra definitionen skulle istället kunna handla om återhämtningen från de skador 
som naturfenomenet orsakat. I bred bemärkelse handlar det om alla typer av åtgärder för att återuppbygga 
fysiska strukturer, tekniska system, sociala- och ekonomiska- och ekologiska strukturer som har rubbats. Vad 
som saknas i ovanstående begreppsdefinitioner i en översvämningskontext är strävan efter utveckling av 
kunskap och tekniker som kan bidra till ännu bättre former av skydd, eller hantering, vid ett scenario. Denna 
aspekt lyfts av andra författare som en viktig del av det resilienta samhället (Djordjevic m.fl., 2011: 864). De 
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talar om reflektion som en fundamental del av resiliens och sammanfattar resiliens som ett samhälles förmåga 
att stå emot/absorbera, agera, återhämta sig, reflektera och anpassa sig. Reflektion kan här tolkas som 
samhällets möjlighet att lära sig från tidigare olyckor och använda den nya kunskapen till att förbättra 
översvämningshanteringen. Tillskottet är att lärdomar från scenarion och förändring är en viktig del av 
resiliens. Watson och Adams (2011: XV) förhåller sig till en mer utförlig beskrivning som kanske kan anses 
vara den mest allmänt kända och används bland annat av UNISDR: 

“The capacity of a system, community or society potentially exposed to hazards to 
adapt, by resisting or changing in order to reach and maintain an acceptable level 
of functioning and structure. This is determined by the degree to which the social 
system is capable of organizing itself to increase this capacity for learning from 
past disasters for better future protection and to improve risk reduction measures.”       
                       (UNISDR, 2009) 

Med den beskrivningen verkar tidigare definitionsuppdelningar vara sammanslagna till en. Även Cutter m.fl. 
(2008: 599) beskriver resiliens som en kombination av dessa: ”Resiliens är egenskapen av ett socialt system 
att bemöta och återhämta sig från katastrofer och innefattar komponenter som att absorbera åverkan och 
hantera ett scenario vid utsättning, liksom anpassningsprocesser som leder till utveckling och förändring och 
bygger på de lärdomar som händelsen har bidragit med”. Vad man kan tyda så här långt är att resiliens inom 
kontexten av hotfulla väderfenomen tidsmässigt sträcker sig från före en händelse till efteråt. Berkes (2007: 
286) lyfter som kritik mot definitionsvarianten om förmågan att återgå till ett stabilt tillstånd. Han anser att 
eftersom socio-ekonomiska system sällan eller aldrig har ett stabilt tillstånd att ”hoppa tillbaka till” är den 
versionen mindre användbar. Men av UNISDR beskrivs ”återgången” som en mer dynamisk process där det 
sociala systemets kapacitet att lära sig och driva utveckling leder till bättre anpassning. Man kan också tolka 
denna definition som att resiliens är både en process och resultat på samma gång. Den frågan lyfter Cutter 
m.fl. (2008: 600) och menar att det är viktigt att ta ställning till huruvida det är en processa eller ett resultat. 
Samma författare anser att en förekommande syn är att sårbarhet, anpassningsförmåga och resiliens skär 
genom varandra (ibid, 2008: 600). Med den synen blir det lättare att ställa sig bakom den definition som 
utvidgar resiliens till UNISDR’s kombinerade variant. 

Eftersom Schelfaut (2011: 825-826) menar att resiliens ännu är ganska okänt bland involverade parter inom 
översvämningshanteringsfältet kan det vara gynnsamt att sprida kännedom om begreppet genom pilotprojekt 
och utredningar som behandlar ämnet. Djordjevic m.fl. (2011: 866) är av synen att resiliens berör såväl 
politiker, professionella yrkeskategorier samt medborgare. Genom att studera komponenter av resilient 
översvämningshantering i utredningar och pilotprojekt kan kanske nya mätningsredskap utvecklas. I 
pilotprojekten kan med fördel parterna som sistnämnda författare talar om involveras för att sprida kännedom 
om begreppet. Havs- och Vattenmyndigheten (2014: 142-143) talar om resiliens i en naturnära bemärkelse 
och om aspekter som tidsmässigt sträcker sig ”före, under, efter” översvämningsscenarion: ”förebygg, 
förbered, hantera och lär” är ordval från myndigheten i sammanhang av samhällsskydd och beredskap. 
Kanske är det ett tecken på att Sveriges samhälle är på väg mot en högre grad av resiliens. 

Cutter m.fl. (2008: 603) talar om ur vilket tidsperspektiv resiliens ska bedömas. Ser vi till klimathotet som 
orsak för att anpassa städer och uppnå ökad resiliens kan man kanske påstå att tidsperspektivet är relativt långt 
fram i tiden. Baserat på forskarnas prognoser om havsnivåhöjningar och kraftigare oväder kommer denna 
förändring att ske under flera sekel fram över. Men författarna har ändå en poäng i att avgöra om ett samhälle 
förväntas uppnå resiliens inom en snar framtid eller om det ska ses som en tidsmässigt längre 
eftersträvansvärd process. I den bemärkelsen kan resiliensbegreppet jämföras med hur Meadowcroft (2000: 
372) beskriver hållbar utveckling som enligt honom handlar lika mycket om själva processen som om 
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resultatet av begreppets principer. Johansson (2004: 245) var något på spåret redan 2004 när hon lyfte fram 
vikten av att tekniska system i staden behöver vara flexibla och anpassningsbara för en framtid fylld av 
förändring. Enligt henne behövs en balans mellan mål som ska uppfyllas på lång sikt och en möjlighet att 
anpassa sig efter förändringar på vägen. Resilienskonceptet är nära besläktat med vad Johansson talade om. 
Som Schelfaut (2011: 830) påvisat i sin artikel med fallstudier har Flanders sedan översvämningen 1998 ökat 
sin resilienskapacitet genom utvecklingen av översvämningshanteringen och bland annat fysisk planering som 
hjälpmedel. 

Det Watson och Adams designinriktade perspektiv tillför den här diskussionen är att resiliens ger samhället 
möjligheten att kombinera stadsutvecklingen med ett naturnära perspektiv som i allra högsta grad värdesätter 
den ekologiska hållbarheten. De menar att naturens egna lösningar är föredömliga och borde integreras som 
en obligatorisk del i översvämningsdesignen för varje vattensystem där åtgärder krävs (Watson och Adams, 
2011: 71). Som de har visat i sin bok om resilienta designriktlinjer finns det en mängd naturliga funktioner 
som kan och bör integreras i första hand, innan andra eventuella åtgärder eller andra exploateringsprojekt 
suddar ut eller förstör förutsättningarna som naturen erbjuder. De har påpekat att ett vattensystem kan vara 
fragilt och att människan ibland orsakat en ännu värre översvämningssituation än före bebyggelse etablerats. 
Enligt Naturvårdsverket (2008: 14) är resiliens inom det ekologiska fältet nära anknutet till resiliensen hos ett 
samhälle ur översvämningssynpunkt på grund av att ekosystemtjänster kan ha riskminskande effekter på 
översvämningar. Om inte ekosystemen är hållbara och resilienta kan samhället bli mer sårbart. En resilient syn 
öppnar ögonen för att identifiera, utnyttja och bevara naturliga funktioner i översvämningsförebyggande syfte. 
Det har även uppstått insikt i att flera lösningar hanterar översvämningar och kraftiga oväder bättre än 
enskilda stora skyddsåtgärder. Enligt Watson och Adams (2011: 99) är det då angeläget att inkludera naturliga 
system som en del av helhetslösningen. De förespråkar samtidigt att lösningarna är mest effektiva när de 
kombineras på alla skalnivåer tillsammans. För att göra det möjligt behövs även kunskaper från en mängd 
olika expertområden varför resilient översvämningshantering bör vara ett mångdisciplinärt arbete (Watson och 
Adams, 2011: 129). En annan intressant aspekt som belyser hur användbar naturen kan vara är de fördelar 
som ursprungliga växtarter redan har (Watson och Adams, 2011: 111). De har utvecklats med varandra, växer 
till väntade längder och är kostnadseffektiva då de kräver lite eller inget underhåll. Vegetationen över lag har 
absorberande, fördröjande, vaporiserande och renande egenskaper på vatten, vilket belyser dess potentiella 
roll i översvämningsdesignen. Ekosystemtjänster kan också bidra positivt till den biologiska mångfalden 
(Boverket, 2010: 2). 

4.2. Sammanfattande analys 
Att konstruera principer för resilient översvämningshantering kräver att begreppet konkretiseras. Därför bryts 
begreppet här ner i delar för att finna gemensamma teman av dess innebörd bland olika forskare i den 
studerade litteraturen. Resultatet används till en egen sammanställning av betydelsefulla aspekter som kan 
omsättas till riktlinjer för resilient översvämningshantering. Definitionsmässigt har följande aspekter lyfts 
fram av författarna: 

• Ihärdandeförmåga, förmåga att stå emot och/eller absorbera förändringar och störningar 
• Behålla ursprungliga/nödvändiga funktioner 
• Dokumentera, reflektera om och dra lärdomar från händelser 
• Anpassning och utveckling 
• Utnyttja naturens system, ekosystemtjänster 
• Skydda och främja ekosystem och naturens hydrologiska funktioner 
• (Återhämtning) 
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Återhämtning är en aspekt som härifrån utesluts från arbetet då dess innebörd inte har studerats i någon större 
utsträckning. Fortsättningsvis riktas fokus mot övriga aspekter för att göra ett försök att konstruera principiella 
riktlinjer för resilient översvämningshantering. Klimatanpassning är arbete som görs för att bättre hantera 
nästkommande översvämning(ar), men ur ett resilient perspektiv bygger detta delvis på den 
kunskapsutveckling som sker till följd av vad man lärt sig från tidigare händelser. Klimatförändringen 
utvecklas ur ett långt tidsperspektiv som samhället måste anpassa sig till. Översvämningar sker sedan till 
orsak av klimatförändringen och efter varje händelse kan dokumentering och ny kunskapsutveckling bidra till 
nya möjligheter för effektivare anpassning. Genom att kombinera båda definitionsversioner som Bruijn (2005: 
22-23) talar om skulle resiliens innebära både förmågan att stå emot och absorbera förändring samt förmågan 
att återgå till ett tidigare stabilt tillstånd. Teoretiskt sett skulle resiliens då kunna vara ett resistent system som 
uthärdar störningar men också med en responsförmåga genom att efter störningen återgå till ett stabilt 
tillstånd. Med Djordjevic m.fl. (2011: 864) syn angående aspekten om reflektion får resiliensbegreppet en 
konkretare innebörd som översvämningskoncept. Reflektion i bemärkelsen att lärdomar och kunskap från 
tidigare händelser leder till utveckling och bättre anpassningsmöjligheter. Detta leder fram till den nära 
besläktade definitionsvariant som UNISDR (2009) använder och formar ett resiliensbegrepp som täcker hela 
tidsperspektivet; före, under och efter en översvämning. Schelfaut (2011: 826) stöder denna syn av begreppet 
och framhäver att ett resilient samhälle behöver ha medvetenhet och kunskap om riskerna, vara väl förberett, 
agera smart och effektivt vid en översvämning och återhämtar sig snabbt efteråt. Även Havs- och 
Vattenmyndigheten (2014: 142-143) delar den här synen; ”förebygg, förbered, hantera och lär för ett säkrare 
samhälle i en föränderlig värld”. Det tycks alltså framstå som att resiliens berörs genom hela tidsperspektivet, 
ur synpunkt för översvämningshantering. 

Cutter m.fl. (2008: 601) framhåller att en av resiliensbegreppets styrkor är kopplingen till naturens miljö och 
resurser. Watson och Adams (2011: 197) ställer sig bakom den punkten och menar att resilienskonceptet kan 
bidra till hållbarheten av vattenresurser och samtidigt minska klimatförändringens risker. Naturvårdsverket 
(2008: 3) har gjort ett försök att främja en sådan utveckling i Sverige med hjälp av Ekosystemansatsen, men 
än så länge har dess budskap inte kommit till någon vidare utbredd användning. Genom samarbeten och över 
flera skalnivåer kan översvämningsdesign utformas som en integrerad del av naturens normala tillstånd. Det 
handlar om att integrera naturliga lösningar i översvämningsdesignen som första prioritet och att tekniska 
åtgärder ska användas i andra hand om nödvändigt, vilket det i många fall kan bli. Det gäller att öka 
medvetenheten om vilka naturliga funktioner som finns tillgängliga längs ett vattensystem för att kunna 
utnyttja och skydda dessa. Att skydda naturliga funktioner och områden från exploatering och effekter som 
kan inverka negativt på ekosystemet är viktigt ur översvämningssynpunkt på grund av att ett försämrat 
ekologiskt tillstånd kan öka översvämningsriskerna. Restaurering och bevaring av naturliga funktioner är 
alltså också en viktig del av resilient översvämningsdesign. Det har lyfts fram att resiliens uppnås bäst om det 
implementeras på flera skalnivåer (Watson och Adams, 2011: s135) och att många varierade åtgärder är att 
föredra framför en enskild stor skyddslösning (Watson och Adams, 2011: 99). Andra författare har pekat på 
att såväl politiker, yrkesprofessionella och enskilda medborgare spelar in gemensamt för att uppnå en hög nivå 
av resiliens i ett samhälle (Djordjevic m.fl., 2011: 866). Det är ur ett resilient perspektiv fördelaktigt att 
hantera ett vattensystem ur dess helhet när det kommer till översvämningshantering. Då blir det nödvändigt att 
involvera flera olika aktörer i arbetet. Samarbeten är också viktigt för att sprida och utbyta kunskap och 
kompetens för att finna innovativa lösningar för översvämningshantering. Denna aspekt skär genom 
ovanstående om att resiliensåtgärder bör vidtas på olika skalnivåer. Statliga myndigheter samarbetar till 
exempel med svenska kommuner för att bidra med kunskapsunderlag för att en smart översvämningshantering 
ska bli möjlig. Internationella organisationer och samarbeten är också fruktbart för att främja 
kunskapsutveckling. Samarbeten öppnar också möjligheten för att utnyttja kunskaper från flera olika 
kunskapsområden. Eftersom resilient översvämningshantering kräver en helhetssyn över hur olika funktioner i 
naturliga och mänskliga miljöer påverkar varandra krävs expertkunskaper inom många olika fält. Därför kan 
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mångdisciplinära projekt och samarbeten vara främjande för att finna innovativa lösningar om hur till exempel 
ekosystemtjänster i detalj kan utnyttjas inom översvämningshantering. Efter denna analysgenomgång är det 
dags att använda materialet till något konstruktivt genom att utforma ett antal resilienta 
översvämningsprinciper. 

5. Resiliensprinciper 
I det här kapitlet presenteras tre övergripande principiella riktlinjer för resilient översvämningshantering. 
Riktlinjerna är tänkta att fungera som hjälpmedel för att implementera resilient översvämningshantering i 
planeringssammanhang. Principerna ska ses som ett mellansteg i ledet från att tolka övergripande visioner till 
att vidta praktiska åtgärder och måste således också tolkas och sättas in i varje enskild kontext där 
översvämningshantering avses. 

5.1. Resilient översvämningsprincip 1 – Tidsperspektiv 
Den övergripande principen handlar om att arbeta med översvämningshantering ur ett slutet tidsperspektiv. 
Låt översvämningshanteringen ses som ett arbete som sträcker sig i ett heltäckande tidsperspektiv som 
fortsätter på nytt efter varje översvämningsscenario. Enligt den här principen är resiliens både en process och 
ett resultat (till följd av processen). Principen kan ses som den övergripande principen som de övriga 
principerna tillhör. 

- Medvetenhet: Öka medvetenheten om riskerna från översvämningar och öka medvetenheten kring 
möjligheterna av hantering, så väl naturliga som tekniska möjligheter. Öka medvetenheten om risker och 
möjligheter hos politiker och yrkesprofessionella och hos den enskilda medborgaren. Sprid kunskap och 
kännedom om till allmänheten. Förstå vattensystemet och den hydrologiska cykeln. Denna punkt bygger även 
på Resilient översvämningsprincip 2 och 3. 

- Förberedelse och beredskap: Utred och skräddarsy lösningar för varje riskutsatt område. Säkra områden 
och miljöer genom riskreducerande och konsekvenslindrande åtgärder. Utnyttja det mångfald av naturliga och 
tekniska lösningar som finns. Denna punkt bygger även på Resilient översvämningsprincip 2 och 3. 

- Utveckling och anpassning: Starta utredningar, utvecklingsprojekt och pilotprojekt som syftar till att öka 
kunskapen och finna innovativa lösningar som kan leda till bättre möjligheter för framtida anpassning. Denna 
punkt bygger även på Resilient översvämningsprincip 2 och 3. 

5.2. Resilient översvämningsprincip 2 – Integrering av naturliga 
system 

Den här principen syftar till att värdesätta den ekologiska hållbarheten och använda naturliga systems 
egenskaper till att minska riskerna för översvämningar. 

- Förstå blåstruktur och grönstruktur: Förstå hur vattnet rör sig genom ett vattensystem och vilka naturliga 
funktioner som är en naturlig del av det. Identifiera och undersök vattendrag och recipienter, flödesvägar, 
naturlig magasinering, fördämningar, naturliga bufferzoner och vegetation. Undersök vilka naturliga växtarter 
som är viktiga för ekosystemet och vattenbalansen. Undersök jordlagret och dess funktion i vattensystemet. 

“To understand flooding, one must understand water. To understand water,  

one must understand climate and weather.” (Watson och Adams, 2011: 3) 
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- Prioritera och utnyttja ekologiska funktioner: Intregrera naturliga funktioner som 
våtmarker/saltvåtmarker, sanddynor, vegetation och vegetationsbuffrar längs vattendrag  i 
översvämningsdesignen. Vegetationen ger gratis absorption, infiltrering/rening, avdunstning, fördröjning och 
uppsamling av vatten. Ursprungliga växtarter är ekonomiskt fördelaktiga alternativ vid införandet av 
växtlighet i nya områden. 

”Vegetation fungerar på många sätt som naturliga översvämningsdämpare med dess 

förmåga att absorbera, vaporisera, infiltrera, magasinera och fördröja vatten” 
(Ivarsson m.fl., 2011: 39). 

- Skydda och bevara ekologiska funktioner: Exploateringsprojekt måste ske med varsamhet mot naturliga 
funktioner och vattensystemets kvalitet och balans. Undvik att skada vattensystemet. God ekologisk hälsa i 
vattensystem förbättrar dess kapacitet att naturligt motverka översvämningar. Buffertzoner, skyddsområden 
och naturreservat kan säkerställa viktiga områden. 

“The resilience of a community is inextricably linked to the condition of the 
environment and the treatment of its resources; therefore the concept of 
sustainability is central to studies of resilience.” (Cutter m.fl., 2008: 601). 

- Kompletterande tekniska/strategiska lösningar: Noggrann planering efter landskapets förutsättningar i 
förhållande till markhöjder, varsamhet till vattendrag och mot ekologiska funktioner. Strategier för områden 
som hotas av höga vattennivåer, både längs kusten och i inlandet, bör utredas och användas efter mest 
lämpliga alternativ. Riktlinjer för lägsta grundläggning av bebyggelse bör vara ett krav i alla 
översvämningsutsatta områden. Lokalt omhändertagande om dagvatten (LOD) är mycket viktigt för 
dagvattenhantering och motverka pluviala översvämningar. Gröna väggar och tak ger stadsmiljön mer inslag 
av vegetation och dess egenskaper. Tekniska skyddsåtgärder kan med fördel utformas som påbyggbara 
modulsystem som möjliggör en ökning av säkerhetsnivån för att gardera sig mot framtidens osäkerheter kring 
klimatförändringen. 

“Capturing runoff from the early part of an extreme rainfall is more effective than 

controlling the rate of flow at the height of the storm” (Watson och Adams, 2011: 99) 

5.3. Resilient översvämningsprincip 3 – Skalnivåer, samarbeten, 
multidisciplinärt 

Den här principen betonar vikten av att resilient översvämningshantering genomsyrar alla skalnivåer, 
uppmuntrar samarbeten mellan aktörer och är beroende av multidisciplinära insatser. 

- Arbeta på alla skalnivåer: Översvämningshantering ger bäst resultat när flera lösningar kombineras och i 
synnerhet på olika skalnivåer. Regioner behöver samarbeta för att finna gemensamma lösningar att hantera ett 
vattensystem och skyddslösningar behöver skräddarsys på flera olika skalnivåer tillsammans. Fysisk planering 
erbjuder starka möjligheter att täcka flera skalnivåer med regionsplaner, översiktsplaner, detaljplaner och 
områdesbestämmelser. Kommunen bör arbeta med översvämningshantering ända från regional nivå ner till 
detaljnivå. 

“Resilient design views flood-resistant design strategies at regional, community, and 

project scale. One cannot be solved without the other.” (Watson och Adams, 2011: s135) 
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- Utvecklande samarbeten: Samarbeten med flera aktörer kan sprida kunskap, kännedom och 
kompetensutbyte om översvämningshantering. Utvecklingsprojekt som består av blandade aktörer och olika 
professioner kan leda till innovativa lösningar och ny värdefull kunskap som främjar samhällets 
anpassningsförmåga. Länsstyrelsens roll att hantera mellankommunala intressen kan öppna för möjligheter att 
driva projekt som fokuserar på flera skalnivåer och utgörs av multidisciplinära parter. I Sverige har statliga 
myndigheter uppdragen att bistå med underlagsmaterial för aktörer som arbetar med översvämningshantering, 
dessa myndigheter är givna spelpjäser i sammanhanget. 

“Many measures are not new, yet, it remains innovative to implement them  

   in an integrative and effective way.” (Schelfaut, 2011: 826). 

- Multidisciplinära projekt: Det är gynnsamt att integrera ett multidisciplinärt synsätt i utvecklingen av 
översvämningsdesignen för att få insikt i alla olika ämnesområden som berörs. Projekt kan med fördel utgöras 
av samarbeten mellan flera parter som tillsammans täcker flera ämnesområden. 

 “Restoration projects require a multidisciplinary design team including biologists,     

geomorphology experts and hydrologists.” (Watson och Adams, 2011: 129) 

6. Avslutande diskussion 
I det här kapitlet återkopplas arbetet till syftet, problemformuleringen och frågeställningarna. Slutsatser dras 
och förslag på vidare studier framförs. 

6.1. Slutsatser och återkoppling till frågeställningarna 
 I vilken bemärkelse är resiliensbegreppet användbart inom översvämningshanteringen? Vilka fördelar och 
eventuella problem finns med att integrera resiliens i stadsplanering enligt dagens forskare? 

Resiliens ger samhället möjligheten att kombinera stadsutveckling med ett naturnära perspektiv som genom 
att värdesätta den ekologiska hållbarheten främjar samhällets sociala och ekonomiska hållbarhet också. 
Integrering av ekosystemtjänster kan om det används mer minska översvämningsriskerna i ett vattensystem, 
medan riskerna istället kan öka om de utesluts. Naturvårdsverket har gjort ett försök att lyfta frågan kring 
ekosystemtjänster där översvämningshantering beröras men anser att kunskapen kring det ämnet ännu är 
bristfällig. I det avseendet är resilient design ett sätt att utveckla och styrka ekosystemtjänster som nytta för 
människors säkerhet och välbefinnande. Arbetets resultat av resilienta riktlinjer för översvämningshantering 
belyser några av de viktiga aspekter som kan främja en sådan utveckling. En annan slutsats som kan dras är att 
eftersom resiliensämnet ännu är tvetydigt kan det i viss utsträckning kallas för ett fuzzy concept som 
Meadowcroft (2000: 372) talar om gällande hållbar utveckling. Resiliens kan i nuläget tolkas och omsättas i 
handlingar av varierande former, därför kan det vara lämpligt att utveckla en mer allmän och gemensam syn 
på ämnet. 

Hur kan resilienskonceptet tolkas utifrån några av de olika definitioner som finns mellan olika forskare och 
organisationer och omsättas i generella riktlinjer för översvämningshantering? Med konkreta menas att 
definitionen bryts ut och formuleras till ett antal aspekter, som formuleras till principiella riktlinjer. 

Att göra en forskartriangulering har belyst hur mångfacetterat resiliensbegreppet är. Från början har resiliens 
haft betydelser inom ekologin och systemanalysen. Det är emellertid nära besläktat med sårbarhet, robusthet 
resistans och återhämtning och vissa forskare korsar dessa med varandra. Det verkar dock som att 
resiliensbegreppet har utvecklats och kombinerats från de separata ursprungsdefinitionerna. UNISDR (2009) 
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använder en sammanslagen definition som gör begreppet betydelsefullt för översvämingshantering i 
avseendena före, under och efter en översvämning. Resilient översvämningshantering tycks därför vara på 
frammarsch i enighet med vad vissa forskare i studien har hävdat. Däremot är det fortfarande ett koncept 
under utveckling och frågetecken behöver redas ut, förslag framförs i avsnitt 6.2 Förslag på fortsatta studier. 

Övriga slutsatser 
Sverige har resurser som gör det möjligt att uppnå ett mer resilient samhälle för att bemöta 
klimatförändringens hot med förmildrande och riskreducerande insatser. Nationellt sett erbjuder statliga 
myndigheter goda möjligheter för utveckling som kan leda till bättre anpassningsmöjligheter. Länsstyrelserna 
samordnar mellankommunala intressen som gör att kommuner och andra aktörer kan samverka i frågor kring 
översvämningshantering. Kommuner i Sverige kan använda fysisk planering i en mängd avseenden för att 
reglera markanvändningen och minska konsekvenserna från framtida översvämningar.  

Arbetet riskerar att enbart se ut en sammanfattande återgivelse av vad andra forskare, organisationer och 
myndigheter redan har lagt fram kring ämnet. Vad arbetet dock har tillfört är att besvara syftet om att reda ut 
några olika syner på begreppet och i viss utsträckning påvisa hur det utvecklats. Fördelar och svårigheter har 
också diskuterats i enighet med syftet för att i någon mån leda utvecklingen av ämnet framåt. Eftersom studien 
uteslutande har gått ut på att tolka vad andra författare menar finns det risk för att misstolkningar och bidragit 
till ett snedvridet resultat, varför arbetet inte kan anses vara helt vattentätt. Det är emellertid en av den 
kvalitativa forskningens svaghet. Arbetet sista del av syftet ”att konstruera ett antal generella 
resiliensprinciper som kan underlätta för städer att sträva mot en mer resilient form av 
översvämningshantering” har besvarats i kapitel 5 som ett resultat av studien men är samtidigt en måltavla för 
kritik då det är arbetets mest fria och kreativa del. 

Aspekten återhämtning kunde nästan inte studeras i någon utsträckning alls med det empirimaterial som 
studerats trots att det påvisades som en viktig del av resiliensbegreppet. För det krävs en studie som grundas i 
andra källor än studiens underlagsmaterial. Förslagsvis kan ett öga riktas mot eventuell dokumentationen av 
tidigare extrema väderhändelser som stormen Gudrun och Per och arbetsinsatserna som pågått efteråt.  

Den viktigaste slutsatsen att dra av den här studien är att resilient översvämningshantering är ett ämne som är 
intressant att utforska mer. Studien har gjort ett försök att belysa var det är lämpligt att rikta 
uppmärksamheten; hur översvämningshantering är en kontinuerlig process som utnyttjar 
översvämningsscenarion till vidare utveckling (då ett resultat), hur ekosystemtjänster är viktiga att integreras 
och bevaras, hur arbete och utveckling är beroende av en mängd olika kunskapsområden samt att 
översvämningsdesign är effektivast när den utformas på flera skalnivåer och att samarbeten mellan aktörer är 
nödvändigt för att göra det möjligt. 

 

6.2. Förslag på fortsatta studier 
• Hur kan resiliens mätas och bestämmas?  
• Hur kan olika ekosystemtjänsters effekter på översvämningshantering mätas? 
• Hur kan resiliens bli mer välkänt bland politiker, yrkesprofessioner, enskilda aktörer och medborgare 

och hur kan en gemensam syn på och användning av begreppet uppnås? 
• Att med gestaltande medel visa hur resilient översvämningsdesign utifrån principiella riktlinjer kan 

tillämpas. 
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Figur 1. Havsvattenstånd vid svenska kusten, SMHI (2009). 
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