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Ett resilient samhälle kan möta kriser 

Men hur skapar vi samhällsresiliens i Sverige? 
 

 

 

 

Ett samhälle som är välfungerande, robust och flexibelt kan 

sägas vara resilient. Det betyder att viktiga 

samhällsfunktioner präglas av stabilitet, samtidigt som de 

kan förändras och anpassas vid tillfälliga och mer 

långvariga störningar och påfrestningar.  

I det här projektet kommer strukturer och processer som möjliggör 

samhällelig resiliens att studeras. Forskningsprojektets övergripande 

syfte är att bidra till ett resilient samhälle genom fördjupad och 

nyanserad förståelse av de kontextuella och bakomliggande faktorer 

som skapar och upprätthåller resiliens respektive bryter ned och 

underminerar densamma. Särsilkt fokuserar projektet på utmärkande 

resiliensaspekter för ett högt utvecklat välfärdssamhälle. 

 

Vad ska uppnås? 

Projektet ska utveckla kunskap och kompetens inom resiliens i 

Sverige. För det behöver praktiska erfarenheter från flera områden 

och verksamheter analyseras såväl separat som samlat. Det är inte 

tillräckligt att studera enbart offentlig sektor, en kategori av händelse 

eller en typ av infrastruktur eller system. Det är heller inte fruktbart 

att enbart se till konsekvenser av inträffade händelser utan en bred 

ansats behövs.  

 

Projektet utgår ifrån tre teman av vikt för att förstå resiliens:   

 styrning och organisation 

 sociala nätverk och relationer 

 kunskap och lärande 

 

Tre potentiella riskområden för det svenska samhället kommer att 

studeras: 

 klimatanpassning och konsekvenser  

 migration och flyktingskap 

 terrorism och våldsbejakande extremism 

  

Upplägg 

I ett första steg kommer ingående fallstudier att genomföras i tre 

svenska lokalsamhällen som har eller har haft påfrestningar inom de 

tre riskområdena. I projektet studeras såväl offentliga och privata 

organisationer som frivilliginitiativ. 
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Därefter kommer tre andra lokalsamhällen att studeras i kontrast till 

de första. Syftet är att fördjupa förståelsen om vad som skapar och 

motverkar resiliens, och att pröva resultaten från första omgången 

fallstudier i lokalsamhällen med andra förutsättningar och miljöer.  

 

I ett tredje steg kommer organisationer från samtliga sex 

lokalsamhällen att medverka i experimentella studier för att omsätta 

kunskap från tidigare skeden av projektet i praktiska insatser och 

utvecklingsverksamhet på framför allt lokal nivå. 

   

Projekttid 

Projektet löper fem år med start den 1 januari 2018. 
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