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Resilient översiktsplanering – varför?



Vad är resiliens? 

”De senaste årtiondena har få koncept vunnit 
så mycket mark som resiliens, kapaciteten hos 
ett system eller en individ att hantera 
förändring och samtidigt fortsätta att 
utvecklas. Mycket forskning har sökt svar på 
hur resiliens i olika system antingen gynnas 
eller urholkas, vare sig det handlar om en 
individ, skog eller ekonomi. Men hittills har 
förståelsen för vad som faktiskt är avgörande 
för att bygga resiliens varit otillräcklig för att 
kunna tillämpa den i praktiken. ”

Stockholm Resilience Centre, 
Resiliens i praktiken, s 3



Vi utgår från ett systemperspektiv

Endogenous

Exogenous

Excluded

Urban Natural Social

Vad är resiliens? 



Karaktären hos komplexa adaptiva system 
• Självorganiserande
• Emergenta; utvecklas ”underifrån” till helheter som är mer 

än summan av delarna
• Oförutsägbara i längre tidsperspektiv
• Fraktala - uppvisar självlikhet på olika skalnivåer
• Skalöverskridande – påverkan sker mellan olika skalnivåer
• Adaptiva - anpassningsbara och lärande

Tony Svensson, KTH

Batty, 2009

Regioner, städer och planeringsprocesser 
är komplexa adaptiva system
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Kort sikt Medellång sikt Lång sikt

Nuläge - utgångsbild

Målnivåer

Vision - framtidsbild

Tid

Stigberoende: 
Ex: Inlåsning i gamla 
strukturer, idéer och 
andra begränsningar

Attraktor (hämmande): 
Ex: Fladdermöss 
(Ludvika, naturhänsyn)

Svag signal ”från framtiden”
Ex: Ökad brist på produktiv 
åkermark leder till byggförbud 
på åkermark

Slump och emergens
Ex: Bostadsbubbla som spricker

Möjlighetsfönster för 
strategiska vägval
Ex: Ekonomiska möjligheter, 
bostadsefterfrågan, politisk 
vilja, utrymme

Känslighet för initiala 
förutsättningar
Ex: Förorenad mark, 
grönområden, åkermark
strandskydd, 
”Trump-effekt” 

Attraktor (pådrivande): 
Ex: Forskning

Attraktor (pådrivande): 
Solceller 

Diskuterat mål:
Nya bostadsområden ska 
anordnas där det finns goda 
möjligheter att skapa 
attraktiva boendemiljöer 
med bra möjligheter till 
kollektivtrafik eller där det är 
enkelt att gå och cykla till 
centrum. 

Komplexiteten skapar osäkerhet



Vad är resiliens? – flera betydelser 

Det talas vanligen om:
• Teknisk resiliens - förmågan att återgå till ett normaltillstånd efter 

påfrestning, och 
• ekologisk resiliens - den omfattning av påfrestning som kan 

absorberas av systemet innan det förändrar sin struktur

Medan dessa definitioner bygger på att det finns ett ’normalläge’ att 
utgå från och återgå till är komplexa system icke-linjära och 
genomsyrade av osäkerhet. Man kan då tala om: 

• Evolutionär resiliens som innebär att till synes stabila tillstånd snabbt 
kan förändras och att systemet svarar på yttre påverkan genom 
förändring och att förändringarna utgår från tidigare erfarenheter –
adaptiv förmåga. 

Davoudi, 2012, Gunderson & Holling, 2002; Wu & Wu, 2013
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Konnektivitet

Tony Svensson, KTH

Efter Gunderson & Holling, 2002; Holling, 2003

Utvecklingsdynamiken hos komplexa 
adaptiva system



Tony Svensson, KTH

Efter Wilkinson 2011, Gunderson & Holling, 2002, Patchwork, 2010

Urbanisering

Suburbanisering

Deurbanisering

Reurbanisering

Utvecklingsdynamiken hos stadens 
utveckling



Bruksfas

Rivning

Nyplanering

Exploatering

Stadsdelens dynamik i ett livcykelperspektiv

Tony Svensson, KTH



Scanna plats och 
omvärld - problem, 
möjligheter, utmaningar 

Utvärdera, lär och 
omformulera

Utforma visioner, mål 
scenarier och alternativ

Besluta och 
genomför plan

Tony Svensson, KTH

Efter Gunderson & Holling, 2002; Holling, 2003, Friend & Hickling, 2005; Healey, 2007

Planeringsprocessens faser



The multi-level perspective and 
system scales

Stat, 
länsstyrelse, 
regionförbund

Kommuner

Städer, 
tätorter, 
projekt



Hur system utvecklas mellan olika nivåer och 
med olika takt
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Långsam, starkMedelsnabb, medelstarkSnabb, svag

Stabil regim

Interna 
modeller

Aggregering, 
självorganisering

Aggregering, 
självorganisering

Byggstenar med olika 
taggning för konnektion

Stabil regim

Extern 
påverkan
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Extern påverkan



Resiliens i planering – exempel RUFS 2050



Kunskap - Förmåga att bygga upp och 
sprida kunskap för att förebygga störningar och 
utvecklas i en hållbar riktning.
Minne - Ett regionalt – gemensamt - minne 
underlättar den regionala planeringens 
förebyggande arbete och ökar kapaciteten att 
klara  framtida kriser och större förändringar.

Attityder - Regionens aktörer måste 
själva se behovet av ny kunskap och vilja ta till 
sig och  tillämpa den. 
Kognitiv påverkan - Det är viktigt 
att ny kunskap inte snedvrids på grund av 
kognitiv  påverkan som gör att man bortser 
från fakta.

Självorganisation - aktörernas 
förmåga att spontant organisera sig för att lösa 
problem, skapa ny ordning och utveckla nya 
strukturer. 

Konnektivitet - regionens förmåga att 
koppla samman aktörer och system. Det handlar 
om spridning av information, idéer och beslut, 
men också om att (den byggda) miljöns olika 
delar samspelar till en hållbar helhet.

Flexibilitet eller 
adaptiv kapacitet -
regionens förmåga att förändra och 
anpassa sig till olika störningar.

Robusthet -
regionens stabilitet 
och förmåga att 
motstå förutsebara 
störningar och hot. 

Mångfald - utbud av olika 
aktörer, miljöer och
system som tillsammans ger  
kapacitet att förebygga störningar 
men också att finna alternativa 
lösningar på problem, både 
oberoende av varandra och i 
samverkan.

Begreppet resiliens i planeringen



Den uthålliga regionen
Energifrågans hantering i samhällsplanering 

utanför större tillväxtregioner

FoU-projekt inom Energimyndighetens och 
IQ Samhällsbyggnads ramprogram E2B2.
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Hur gör man resilient kommunal översiktsplanering? 
- Tre planeringsrum med olika öppenhet för påverkan

August 2017 2018 December 2019

Program

Project start

Preliminary proposal

Seminar 3 Seminar 4

Workshop Workshop Workshop

Seminar 5

WorkshopWorkshop

Finalized proposal Decision on plan
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Co-initiation Co-design Co-reflection Co-implementation

Tony Svensson
Forskare KTH
Universitetslektor Högskolan Dalarna
Planeringsarkitekt Sweco Architects

Svensson et al, 2021; Ranhagen & Svensson, 2019



Samspel mellan planeringsnivåer i arbetet 

Tony Svensson
Forskare KTH
Universitetslektor Högskolan Dalarna
Planeringsarkitekt Sweco Architects

ÖP

RP

FÖP



Planeringsuppgiften

Omvärld Plats

Begreppet Hållbarhet – lokal 
tolkning

Nyckelfrågor
Mål

Konsekvensbedömning

Strategi

F  r  a  m  t  i  d  s  b  i  l  d  e  r

MINDMAP

REGION- OCH 
STADSANALYS

STRUKTURERAD BRAINSTORMING

BACKCASTING
Strategiska vägval

VÄRDEROS
Effektprofil

INDIKATORER
MCA

Analys

ANALYS

SYNTES

En arbetsmodell för analyser och synteser med stöd av olika 
verktyg och metoder



Participativ analys och backcasting - Iterativa och 
dynamiska transdisciplinära  arbetssätt



En processmodell för en rullande ÖP- eller regionplaneprocess 
som följer de systemdynamiska faserna
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Forum-arbete: 
seminarium på Sweco i 
Falun kring bedömning 
av energieffektiviserings-
potentialer.

Arena-arbete: SWOT-
analys om Dalarnas 

förutsättningar för 
energiomställning. Hos 

Region Dalarna.

Court-arbete: Gemensam 
workshop för Falun och 
Borlänge i arbetet med 
fördjupade översiktsplaner 
för kommunernas 
centralorter (Foto: Sweco)



Region Dalarna
– scenarioexperiment för rumslig utveckling 
av energieffektiva regionala strukturer och 
tendenser i omvärldsutvecklingen.



Falun och Borlänge 
– Fördjupningar av översiktsplanen 
för tätorterna Falun och Borlänge. 
Fokus på tillämpningen av 4:20-
metodiken. Kommunerna 
tillsammans med Sweco. KTH som 
följeforskare.



Borlänge kommun 
– hållbarhetsprogram för Jakobsdalen: 
energi- och klimataspekter som del i 
utvecklingen av framtida hållbar stadsdel



Byggdialog Dalarna och Sweco
- Temaseminarier för att skapa ett gemensamt 
projektforum med fokus på lärande och regional 
institutionell kapacitet för energieffektiv och 
klimatsmart samhällsplanering

Utbildningsdag – Introduktion till processmetodik
– organisation, kartläggning och mål för planeringsprocesser

Seminarium 1 – Kartläggning av energisystem 
– metoder för djupare kartläggning och mål samt omvärldsperspektiv

Seminarium 2 – Klimatsmarta fysiska strukturer 
– mål och indikatorer på regional, kommunal och lokal nivå

Seminarium 3 – Scenarier och framtidsbilder
- för energieffektiv och klimatsmart fysisk utveckling

Seminarium 4 – Kretslopp och systemsyn 
– synergier och konflikter mellan olika delsystem i städer och tätorter

Seminarium 5 – Genomförandestrategier och styrmedel



Internationella studenter i kursen Energy and 
Urban Planning i magisterprogrammet 
Energieffektivt Byggande 2017/18

Studentprojekt kring utveckling av alternativa 
energi- och resursförsörjningssystem för 
Jakobsdalen, Borlänge. Scenariomatris

Högskolan Dalarna 
– Integrering av energiperspektiv i 
planering i högskoleutbildningar



Den uthålliga regionen
Energifrågans hantering i samhällsplanering 

utanför större tillväxtregioner

https://byggdialogdalarna.se/om-
oss/projekt/den-uthalliga-regionen/

https://byggdialogdalarna.se/om-oss/projekt/den-uthalliga-regionen/


HållSam
Hållbar samhällsplanering i Dalarna



Tony Svensson, KTH

Kunskapsresurser

Relationella resurser

Förmåga att mobilisera

Begreppet institutionell kapacitet



Tony Svensson, KTH

Kunskapsresurser

Relationella resurser

Förmåga att mobilisera

• Vilken kunskap och 
kompetens finns?

• Vilka referensramar har 
tjänstemän, politiker och 
marknadens aktörer?

• Hur integreras kunskap och 
referensramar mellan olika 
aktörer?

• Öppenhet och förmåga till 
lärande

Begreppet institutionell kapacitet



Tony Svensson, KTH

Kunskapsresurser

Relationella resurser

Förmåga att mobilisera

• Sociala nätverk, 
organisationer och deras 
utbredning och 
sammankoppling

• Nätverkens form 

• Integration mellan olika 
nätverk och relationer

• Relationen mellan formell 
beslutsmakt och nätverk i 
samhällsbyggandet

Begreppet institutionell kapacitet



Tony Svensson, KTH

Kunskapsresurser

Relationella resurser

Förmåga att mobilisera

• Möjlighetsstruktur –
strategiskt agerande och 
gemensamma visioner

• Institutionella arenor där 
mandat och resurser 
samlas

• Tillvägagångssätt vid 
mobilisering – förmåga att 
använda mest effektiva 
mobiliseringstekniker och 
skapa momentum i 
processen

Begreppet institutionell kapacitet



Kommunvisa intressen och projektbaserad, sektoriserad 
verksamhet skapar regionala låsningar för energieffektiv 
fysisk planering. 

• Kapaciteten på regional nivå används för nätverksbyggande, 
rådgivning och projektbaserad sektorsplanering – inte 
helhetsinriktad regional rumslig planering

• Den regionala utvecklingsplaneringen har hittills ett 
tillväxtfokus där hållbar utveckling hittills haft ett begränsat 
utrymme. 

• Kommunvisa intressen begränsar möjligheten till samsyn kring 
regionala framtidsbilder och samordning av exempelvis lokal 
bebyggelseplanering och regional transportinfrastruktur. 

T0 T1

Hur når vi en mer resilient översiktsplanering? 
- Hinder och möjligheter på regional nivå



Regionala strukturscenarier kan utgöra en plattform 
för etablering av resiliens genom kommunal fysisk 
planering. 

• Regionala strukturscenarier med stöd av 
omvärldsscenarier bedöms ha potential att förändra 
prioriteringar i den regionala utvecklingsplaneringen i 
hållbar riktning och samtidigt utgöra en regional 
plattform att arbeta utifrån vad gäller att implementera 
resiliens genom fysisk planering på kommunal nivå. 

• Ett verkligt genomförande kräver tid och en ökad 
beslutsvilja. 

• RD:s samgående med Landstinget Dalarna har öppnat 
ett möjlighetsfönster liksom den nya Dalastrategin.  

Hur når vi en mer resilient översiktsplanering? 
- Hinder och möjligheter på regional nivå

T0 T1

T0 T1
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LångsamMedelsnabbSnabb
Tony Svensson, KTH

Lokal nivå

Efter Gunderson & Holling, 2002; Sheer, 2001; 
Patchwork, 2010

Kopplingar mellan olika planeringsnivåer

Regional nivå

T
0

T
1

Kommunal nivå



Den kommunala planeringsnivån i Dalarna har mycket olika 
förutsättningar att arbeta strategiskt med att integrera 
energiaspekter i samhällsplanering och fysisk planering. 

• De största kommunerna har goda förutsättningar för 
tvärsektoriellt arbete, men organisatoriska strukturer, 
svårigheter med kompetensförsörjningen, hög 
arbetsbelastning med frågor av kortsiktig karaktär och starka 
diskurser och tankefigurer har en begränsande verkan. 

• Föreställningar om tillväxt, periferins begränsade 
förutsättningar och strävan efter attraktionskraft leder till en 
svag strukturell samordning av de aspekter som påverkar 
energianvändningen i den byggda miljön. 

• En visionär och beslutsför politik utgör en grundförutsättning, 
men då denna är starkt mandatperiodsberoende är 
situationen sammantaget att beteckna som skör.

Hur når vi en mer resilient översiktsplanering? 
- Hinder och möjligheter på den kommunala nivån

T0 T1



Hur når vi en mer resilient översiktsplanering? 
- Hinder och möjligheter på den kommunala nivån

Implementeringen av strukturerade process- och 
planeringsmodeller i tidigare FoU-projekt visar en 
breddad medvetenhet om energifrågorna och en 
bättre beredskap att arbeta med ett integrerat 
energiperspektiv i planeringen, men…

• Det krävs särskilda ”Arena-processer” och en kraftfull 
institutionalisering av resiliensperspektivet för att lyckas 
långsiktigt. 

• I främst den fördjupade översiktliga planeringen har 
många verktyg prövats med gott resultat och kan ge en 
inverkan på de faktiska ”Court-resultaten”.

• Det krävs ett kontinuerligt arbete med strategiska
perspektiv och processledning för att upprättahålla en 
strategisk planeringskapacitet. 

T0 T1
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LångsamMedelsnabbSnabb
Tony Svensson, KTH

Lokal nivå

Efter Gunderson & Holling, 2002; Sheer, 2001; 
Patchwork, 2010

Regional nivå

Kommunal nivå
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Kopplingar mellan olika planeringsnivåer



Förutsättningarna i bygg- och fastighetssektorn att ställa 
om till ett hållbart och energieffektivt byggande är goda. 

• Sektorn i Dalarna är ovanligt stor i förhållande till regionens 
storlek och har väl utvecklade branschnätverk och få riktigt 
stora men många små och medelstora aktörer. 

• Historisk ryckighet i konjunkturen har tidigare urholkat 
kompetensbasen och modet att gå i bräschen men de 
senaste årens högkonjunktur och aktiva nätverkande har 
fungerat som en språngbräda för kompetensutveckling och 
ökade ambitioner. 

• Landstinget utgör som enskilt största fastighetsaktör en 
stabil kompetensbas med möjlighet till strategiska 
energiperspektiv, om än utan tydlig koppling till 
samhällsplaneringen. 

Hur når vi ökad energieffektivisering genom samhällplanering? 
- Hinder och möjligheter för byggsektorn lokalt

T0

T0 T1



Förutsättningarna i bygg- och fastighetssektorn att 
ställa om till ett hållbart och energieffektivt byggande 
är goda. 

• Många aktörer är dock fortfarande försiktiga och det 
uppges finnas en ovilja att förhäva sig, men när regional 
samsyn väl uppnås blir det en stark drivkraft för att nå 
uppsatta mål. 

• Byggsektorn har förutsättningar att nå en sådan grad av 
samsyn kring hållbarhet och energieffektivisering men 
det krävs ytterligare utvecklat nätverksarbete och mer 
konkreta innovationsarenor som samlar aktörerna kring 
gemensamma nyckelprojekt. 

Hur når vi ökad energieffektivisering genom samhällplanering? 
- Hinder och möjligheter för byggsektorn lokalt

T0 T1



Hur når vi ökad energieffektivisering genom samhällplanering? 
- Hinder och möjligheter för byggsektorn lokalt

T0 T1



M
ik

ro
M

es
o

M
ak

ro

LångsamMedelsnabbSnabb
Tony Svensson, KTH

Lokal nivå

Efter Gunderson & Holling, 2002; Sheer, 2001; 
Patchwork, 2010

Regional nivå
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T
0

T
1

Kopplingar mellan olika planeringsnivåer



Hur kan resiliens utvecklas i planeringen? 



Minne, kunskap, attityder, kognitiv påverkan:
Lokal kunskap – ge möjlighet till lokalkännedom
Deltagande – bred samverkan, lokalt inflytande
Panarki – samspela över nivå- och systemgränser
Gemensamma målbilder och visioner – utveckla 
hållbara diskurser och tankefigurer

Hur kan resiliens utvecklas i planeringen? 



Självorganisation och konnektivitet:
Anpassningsbarhet – skapa feedback-mekanismer (återkopplingar)
Skapa nätverk – Samarbeta informellt och undvik sociala hierarkier
Panarki - Möjliggör dynamik mellan olika skalnivåer

Hur kan resiliens utvecklas i planeringen? 



Flexibilitet, mångfald, robusthet:
Acceptera osäkerhet och förändring 
Buffering – skapa överkapacitet av viktiga 
funktioner
Redundans – överlappande funktioner
Modularitet – separerbara funktioner för 
minskad sårbarhet
Strategisk framsynthet – pendla mellan kort 
och lång sikt i planeringen

Skapa mångfald för återhämtning efter 
störningar
Utveckla alternativa framtider – håll dem 
levande så länge som möjligt
Skapa kollektivt minne – mötesplatser för 
gemensamma erfarenheter
Bygg socialt kapital – funktioner för lokal 
gemenskap

Hur kan resiliens utvecklas i planeringen? 



Några teser för en resilient översiktsplanering

Främja närhet i den byggda miljön – sluta med att både 
sprida och samla människor och verksamheter!

Skapa gemensamma framtidsbilder av det 
energieffektiva samhället grundade på analyser av alternativa 
scenarier för framtiden – inte bara grundat på prognoser!

Arbeta med strukturell långsiktig planering – inte bara 
fläckvisa  detaljplaner för nya bostäder och LIS!

Utveckla den regionala fysiska planeringen – tätorter i 
samverkan över kommungränser är viktigt i regioner som Dalarna!

Stärk de planerande organisationernas kapacitet –
många kommuner har en skör situation med kompetensförsörjning, 
sociala nätverk och mobiliseringsförmåga!



Utveckla kunskapsunderlagen– fortsätt arbeta nära 
forskning och utveckling i samhällsplaneringen! Använd den nya 
digitala tekniken!

Arbeta i strukturerade processer och olika 
planeringsrum! - planera planeringen i tidigt skede och 
arbeta tvärsektoriellt med en tydlig struktur, metoder och verktyg 
där energiexpertisen möter planeringen inom olika områden 
som trafik, energiförsörjning, kretslopp m m!

Integrera olika skalområden, nivåer  och skeden i 
planeringen – arbeta minst en nivå upp och en nivå ner i 
större planeringsprocesser – och minst ett skede bakåt och ett 
framåt!

Några teser för en resilient översiktsplanering
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