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VETENSKAP FÖR KONTROLL ELLER FÖR VÄLGRUNDAD FÖRSTÅELSE? 
Johan Hedrén, Linköpings universitet  

Hur ska vi i grunden förstå miljöproblemen: som vetenskapliga utmaningar som kan 
hanteras genom forskning, ny teknik och administration, eller som politiska frågor 
med starka kopplingar till intressekonflikter och olika värderingar? Många menar att 
det är det senare som bör gälla, och att det handlar väldigt mycket om vem som 
drabbas, vem som ska anpassa sig och vem som ska betala, men också om vilken slags 
miljö som man ska värna om och utveckla. Det politiska systemet har visat sig vara 
dåligt på att lyfta fram miljöfrågornas tydligt politiska sida, och istället oftast hanterat 
dem som frågor om vetenskap och teknik. Det är inte svårt att finna förklaringar till 
varför det har blivit så, men detta är inte ämnet för denna text. Samma motsättning 
råder nämligen även inom forskningen, mellan å ena sidan teoretiska perspektiv som 
synliggör och analyserar konflikt- och rättviseaspekter, och å andra sidan teorier som 
istället utgår ifrån att vetenskapen kan avgöra vilket tillstånd som är det ideala och 
vilka mål som måste uppnås. Ett bra exempel på det senare förhållningssättet är den så 
kallade resiliensteorin. Denna teori har ursprungligen utvecklats inom 
naturvetenskapen, men i och med att dess centrala begrepp och utgångspunkter så 
småningom kommit att användas för analys också av samhället har också en mängd 
problem uppstått. Jag ska här kort först beskriva teorins grundläggande föreställningar 
och därefter formulera några kritiska invändningar.   

Finns det en res i l iensteori?  
Det korta svaret på rubrikens fråga är ja, minst en. Forskare som själva företräder ett 
resiliensperspektiv är dock ibland till synes märkligt obenägna att tillstå detta. Istället 
använder de metaforer som en ”lins för att betrakta”, ”ett perspektiv”, ”ett sätt att se 
på”, ”ett ramverk”, eller formuleringar som ”ett sätt att försöka förstå hur människor 
och miljö interagerar” i sina beskrivningar av hur man ska förstå användningen av 
begreppet resiliens. Allt detta är emellertid gängse uttryck för att beskriva just vad 
vetenskaplig teori är. Ibland beskrivs vetenskaplig teori som en övergripande bild av 
det område som studeras, eller som urskiljandet av ett mönster av relationer, samband 
och processer. Andra sätt att beskriva vetenskaplig teori är att den är grundad på ett 
antal centrala hypoteser, eller som en förståelseram, en analysram eller en 
tolkningsram. Allt detta stämmer mycket bra på det vetenskapliga förhållningssättet 
till resiliens, och följaktligen faller det sig mest naturligt att betrakta de vetenskapliga 
utläggningarna om resiliens som just teori. I litteraturen finns också en hel del stöd för 
detta. Där talas till exempel om en ambition att utveckla en generell teori om resiliens 
och förändring inom socio-ekologiska system. 

De många artiklarna och böckerna om resiliens rymmer också som helhet en mängd 
motsägelser och spretande utsagor,1 och därför är det frestande att se fältet som 
uppbyggt av flera, alternativa resiliensteorier. Men eftersom vi också hittar mängder av 
sådana motsägelser och problematiska utsagor inom enstaka artiklar i ämnet ligger det 
närmare till hands att beskriva området som rätt och slätt resiliensteori, om än på flera 
plan tämligen trevande och outvecklad: ”en teoriutveckling som fortfarande befinner 
sig i sin barndom”.2 Min uppfattning är att den omöjligen kommer att kunna ta sig ur 
detta barndomstillstånd, eftersom ambitionsnivån ligger alldeles för högt och att de 
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grundläggande frågorna är fel ställda. Jag återkommer till denna kritik i slutet av 
denna text. 

Resi l iensteorins ursprung och utveckling 
Resiliensbegreppet utvecklades ursprungligen inom den vetenskapliga ekologin och 
där med en stark förankring inom den så kallade systemteorin. C. S. (Buzz) Holling 
brukar nämnas som pionjären på området, och hans grundläggande arbeten är från 
tidigt sjuttiotal.3 För att förstå denna tankevärd är det viktigt att se rötterna i 1940- 
och 50-talens utveckling av systemteorin. Ett antal teoretiker med varierande bakgrund 
utvecklade då begrepp och principer för cybernetik (Norbert Wiener) och generell 
systemteori (Ludwig von Bertalanffy) som har kommit att bli grundläggande för den 
fortsatta systemteoriutvecklingen. Norbert Wiener och Gregory Bateson var några av 
de centrala tänkarna i de så kallade Macy-konferenserna, vars syfte var att på 
tvärvetenskapliga grunder utveckla en övergripande teori om människa och mänskligt 
tänkande. Systembegreppet fick bland annat genom dessa insatser en stark förankring i 
olika vetenskapliga sammanhang och en slags generell begreppsapparat utvecklades 
med exempel som komplexitet, anpassning, självorganisering och återkoppling. Dessa 
begrepp har fortfarande en central ställning inom den samtida resiliensteorin. Det 
specifika med just resiliensteorin i detta sammanhang var dock länge ett engagemang 
kring just ekologiska system och deras förmåga att bestå i en föränderlig omgivning. 
Men även här finns föregångare bland systemteorins pionjärer, exempelvis Gregory 
Bateson, vars arbeten till stor del kretsar kring kommunikationens betydelse för 
systems överlevnad. Som en röd tråd genom hans texter löper även ett engagemang i 
likheter och relationer mellan olika slags system: biologiska, sociala, tekniska och 
mentala. Detta är en dagordning som resiliensteorin först under senare delen av 1980-
talet återvänder till, dock utan att återknyta till dessa i många fall uppslagsrika och 
utmanande pionjärarbeten.  

Vilket är  res i l iensteorins syfte?  
Resiliensteorins företrädare uttalar ofta mycket höga och vetenskapligt krävande 
ambitioner. Det handlar om att förstå vad som får mycket komplexa och omfattande 
system att överleva eller förändras. I och med att intresset förskjutits från fokus på 
ekologiska system mot socio-ekologiska system har naturligtvis även graden av 
komplexitet ökat enormt. Det gäller nu att dels förstå hur respektive delsystem (det 
ekologiska och det samhälleliga) fungerar och dels att förstå hur de interagerar med 
varandra. Carl Folke, en av resiliensteorins främsta förespråkare, menar att resiliens 
framförallt handlar om att vända kriser till möjligheter,4 och att målsättningen är att 
skapa en vetenskaplig grund för strategisk anpassning av samhället till mer eller 
mindre kända hot. Detta resonemang är helt i linje med en annan hårt kritiserad 
teoritradition – teorin om ekologisk modernisering – som också försummar att 
uppmärksamma de många sociala och politiska aspekterna (för en förklaring av 
ekologisk modernisering se Soneryd och Ugglas samt Bruun och Käkönens kapitel).  
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Resi l iensteorins centrala  idéer 
”Resiliens är ett systems förmåga att absorbera störningar och omorganiseras under 
pågående förändring så att det behåller väsentligen samma funktion, struktur, identitet 
och återkoppling”.5 

För att förstå resiliens är två utgångspunkter viktiga. För det första att kopplingen 
mellan samhället och naturen är stark. Både samhället och naturen ses som delsystem, 
som i sin tur var för sig rymmer ytterligare delsystem, som i sin tur rymmer ytterligare 
delsystem osv. Varje delsystem har förvisso en egen dynamik, som gör att man kan 
uppfatta dem som separata, men de interagerar ständigt med andra system på både 
högre, samma och lägre nivåer. På så vis utvecklas delsystemet ”samhället” i samspel 
med ”det ekologiska systemet” och därför bör man förstå dessa båda som ett komplext 
socioekologiskt system. För det andra uppfattas dessa system vara i konstant 
förändring samt starkt oförutsägbara och självorganiserande med återkopplingar längs 
flera skalor i tid och rum.6 Systemen utvecklas ofta inte linjärt utan språngvis, och kan 
övergå från ett tillstånd till något kvalitativt helt annorlunda. Teorin handlar till stor 
del om hur mycket påverkan ett system kan tåla innan det växlar från ett tillstånd till 
en annan balanspunkt. Men teorin innehåller också idéer om hur en planerad 
övergång från ett icke önskvärt tillstånd till ett bättre kan ske. Viktiga begrepp för 
forskningen om socioekologiska system är därför socialt lärande och anpassning.  

Fyra analysbegrepp är särskilt viktiga inom resiliensforskningen: ”latitude” (den 
maximala mängden förändring som ett system klarar innan det förlorar förmågan till 
återhämtning); motstånd (svårigheten att förändra systemet, motståndskraft mot 
förändringar); ”precariousness” (hur nära systemet är till tröskelvärdet för förändring); 
och panarchy (samband och inflytande mellan olika skalnivåer).7 

Trots att huvudfrågan för denna teoribildning är hur man bör agera för att motverka 
förändringar inom olika viktiga system så uppfattar man inte system som statiska. 
Tvärtom genomgår system en cyklisk förändring i vilken fyra olika faser avlöser 
varandra. Den första, exploateringsfasen, innebär för ett ekologiskt system att ett 
område koloniseras av ett antal organismer. Nästa fas, bevarandefasen, kännetecknas 
av en slags mognad där organismerna växer till. På detta följer en störningsfas, där 
systemet utsätts för hård stress av något slag. I den fjärde fasen, omorganiseringen, 
avgörs om systemet i allt väsentligt återgår till det ursprungliga tillståndet – är resilient 
– eller istället inträder i en helt ny jämvikt. Ett resilient system har hög 
buffertförmåga, och kan därmed ta hand om förhållandevis stora störningar utan att 
brytas ned. Systemets grundfunktioner upprätthålls av vissa nyckelarter, men där kan 
också finnas andra arter som kan träda i deras ställe vid en kris. Förekomsten av sådana 
arter ökar resiliensen. 

Numera är det brukligt att uppfatta systemen som svårförutsägbart föränderliga, men 
inom vissa givna gränser. Överskrids dessa gränser däremot, så övergår systemet till ett 
helt annat grundtillstånd. Men inom gränserna växlar det således mellan ett antal olika 
jämvikter, så kallade attraktionsdomäner.8 Så länge resiliensen är hög sker dock dessa 
växlingar på ett kontrollerat sätt som inte hotar grundstrukturen. 

Ett viktigt begrepp är som redan nämnts ”panarchy”. Kanske kan vi översätta det med 
panarki, även om det förefaller vanligt att bibehålla det engelska uttrycket även i 
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svenska sammanhang. Panarki handlar om relationen mellan olika system. Grundidén 
är att varje system står i relation till andra system, på både högre och lägre nivå, och att 
detsamma gäller för olika tidsskalor. Inom varje system finns ett antal delsystem, som i 
sin tur också rymmer delsystem osv. På motsvarande sätt ingår varje system i större 
system, vilka i sin tur ingår i ännu mer komplexa och omfattande system. Och korta 
cykler ryms inom längre cykler vilka i sin tur ingår i ännu mer utdragna processer. 
Mellan alla dessa nivåer finns en mängd samband vilka påverkar förloppen på 
respektive nivå. Det är således lönlöst att försöka förstå ett system i isolering.9 

Ett socioekologiskt system definieras som ett system som innehåller sociala och 
ekologiska subsystem i ett ömsesidigt samspel.10 Sådana system innefattar således 
förutom ekologiska system även sociala. Med social resiliens menas gruppers eller 
samhällens förmåga att hantera “yttre” (externa) störningar. Dessa störningar kan vara 
politiska, sociala eller ekologiska.11 Fokus har här varit på beredskap inför 
överraskningar och hantering av osäkerhet samt förmågan att återhämta sig efter 
störningar, att anpassa sig till dem, eller att utvecklas till ett annat mer önskvärt 
tillstånd. Kunskap, och kommunikation och en flexibel förvaltning är här centrala 
inslag i teorins idéer om hur systemen kan bli mer motståndskraftiga. 

Resi l iensteorins svagheter  
I takt med att resiliensbegreppet har kommit att alltmer tillämpas på socio-ekologiska 
system kan man också notera en rejäl begreppslig urvattning. Resiliens tycks nu vara 
associerat till i stort sett alla processer, stabila så väl som dynamiska, som uppfattas 
som positiva. Men det leder till en rad frågor som antyder att teorin är problematisk 
när den tillämpas på sociala system. Om ett system på ett ordnat sett övergår från 
diktatur till demokrati, är det då på grund av att diktaturen inte hade resiliens nog att 
motstå den störning som föranledde systemförändringen, eller på grund av att detta 
samhälle hade en väldigt god anpassningsförmåga och därmed hög resiliens? 

Som samhällsvetare behöver man inte läsa länge i resilienslitteraturen för att slås av en 
förbluffande begreppslig oreda, där många begrepp okritiskt överförs från 
naturvetenskapliga sammanhang till samhällsvetenskapliga. Ett bra exempel är 
begreppet anpassningsförmåga som beskrivs som en faktor som kan bidra till ökad 
resiliens. Ju bättre anpassningsförmåga, desto mer resiliens. I samma och i flera andra 
texter används dock begreppet med en helt annan innebörd, nämligen att anpassning 
från ett tillstånd till ett annat som är mer önskvärt kan försvåras just av att ett system 
är resilient,12 dvs. att det har en stark benägenhet att bestå. Det kapitalistiska systemet 
kanske ska förstås som extremt resilient eftersom att det inte bara bestått utan även 
kontinuerligt utvidgats under århundraden? Eller, om vi väljer att se 
anpassningsförmåga som en egenskap som bidrar till resiliensen, så har den 
kapitalistiska världsordningen (eller den liberala världsmarknaden om man föredrar 
den begreppsapparaten) tvärtom en mycket begränsad resiliens eftersom den i rasande 
takt undergräver inte bara de ekologiska existensförutsättningarna utan även 
möjligheterna till ett anständigt liv för en mycket stor del av jordens befolkning. Från 
resilienslitteraturen får vi inte någon vidare vägledning om vilken tolkning som ska 
anses vara den rätta. 
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Resiliens definieras ofta som ett systems förmåga att hantera störningar eller att 
förändras på ett sådant sätt att det väsentligen bibehåller samma funktioner, samma 
struktur, samma identitet och samma återkopplingar.13 Men så fort vi tillämpar denna 
definition på sociala system, eller på så kallade socioekologiska system, hamnar vi i en 
total dimma. Begreppen funktion, struktur, identitet och återkoppling har alla en 
historia inom samhällsvetenskapen i vilken de både prövats och förkastats som 
övergripande analysverktyg för förståelsen av samhället som helhet. Problemen med 
dem är legio. Exempelvis, vilka funktioner ska förstås som viktiga och relevanta att 
beakta? I moderna samhällen kan vi urskilja hur många funktioner som helst, alltifrån 
energiförsörjning till brandförsvar. Inget samhälle klarar sig utan energiförsörjning, så 
den funktionen kan vi se som helt nödvändig för varje samhälle ska kunna existera 
överhuvudtaget. Problemet med det eventuella bibehållandet som nämns i 
definitionen av resiliens ovan blir därmed en ickefråga – alla samhällen kommer ha 
denna funktion, men utförandet kommer däremot att variera. Denna kan såklart 
förändras drastiskt, exempelvis på grund av akut energibrist, vilket i sin tur sannolikt 
skulle få både positiva och negativa konsekvenser, men funktionen i sig försvinner 
knappast. Ur resiliensteorins perspektiv kan vi således räkna med att alla samhällen 
kommer att vara resilienta med avseende på energiförjningen, eftersom funktionen 
kommer att bibehållas. Däremot är det svårt att se vad teorin här har att tillföra när 
det gäller det som egentligen är intressant i sammanhanget, det vill säga analysen och 
hanteringen av den enorma, konfliktinramade komplexitet som vi alla vet är 
förbunden med energiförsörjningen, och som handlar om hur mycket energi man 
egentligen behöver, vilka energikällor som är bäst, hur distribution och fördelning bör 
ske eller vem som bör ansvara för vad.  

Problematiken med teorin är knappast mindre när det gäller frågan om bibehållande 
av samhällsstrukturen. Strukturbegreppets tillämpning inom samhällsvetenskapen och 
kritiken av detsamma är alldeles för komplicerad för att kunna återges här. Men 
intressant i detta sammanhang är dess tydliga koppling till två grundläggande men vitt 
skilda samhällsvetenskapliga traditioner. I ett liberalpolitiskt perspektiv består 
samhällets struktur av från början fria och självständiga individer som bildar ett 
samhälle genom ett kontrakt – samhällsfördraget.  I ett marxistiskt perspektiv å andra 
sidan kan vi rimligen översätta struktur med det kapitalistiska produktionssättet och 
klassamhället. Här blir det uppenbart att frågan om vilken struktur som är att föredra 
helt och hållet beror på de både vetenskapliga och politiska grundvärderingarna. 
Frågan om hur vi ska förstå samhällets struktur, och varför det är intressant och 
relevant att göra det, är således uppenbarligen en tolknings- och värderingsfråga som 
kräver en tydlig reflektion kring vilka perspektiv man väljer. En sådan reflektion 
saknas helt i resilienslitteraturen. 

Resiliensteorin har ambitionen att beskriva extremt komplexa relationer, inte bara 
inom respektive grundläggande delsystem (det sociala och det ekologiska), utan även 
mellan dessa system, och, vilket tycks göra analysen fullständigt ändlös, även 
relationerna mellan dessa system och alla både överordnade och underordnade system 
(jfr begreppet panarki ovan). Att detta är dömt att misslyckas behöver man inte vara 
forskare för att förstå.  
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Många invändningar kan göras mot de tillämpningsanspråk och den analysram som 
resiliensteorin har fört till torgs, särskilt under det senaste decenniet, men det finns 
inte utrymme att presentera mer än delar av kritiken här. Mycket har handlat om hur 
resiliensteorin fördunklar det faktum att resurs-, utvecklings- och överlevnadsfrågor 
utspelar sig i en värld av konflikter och ojämna maktrelationer.14 Vi kan också 
konstatera att resiliensforskarna tycks ignorera mängder av relevant forskning, 
vetenskapsteori och filosofi. Man låtsas märkligt nog inte om att många av de frågor 
man ställer redan beforskats och analyserats grundligt inom flera vetenskapliga 
discipliner. Till och med mellan å ena sidan resiliensteorin och å andra sidan 
forskningen om sårbarhet och anpassning, två uppenbart extremt närliggande och till 
och med ämnesmässigt överlappande områden, har kopplingarna påvisats vara svaga.15 

Man undviker helt att positionera sig inom den så viktiga vetenskapsteoretiska debatt 
som kännetecknat samhällsvetenskap och humaniora under många decennier.   

Resiliensteorin må vara användbar och intressant för analys och förståelse av 
ekologiska system, men för tillämpningar på samhällsnivån är dess roll inte bara svår 
att se utan knappast heller önskvärd. Där bidrar den betydligt mer till att fördunkla 
och mystifiera än att klargöra. 

Johan Hedrén är forskare och lärare på Tema Vatten i Natur och Samhälle vid 
Linköpings universitet. Utifrån samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv 
analyserar han miljöfrågornas politik och praktik. 
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