
RESILIENSOCH	TRÖSKELEFFEKTER
Hur	hanterar	vi	risker	för	tröskeleffekter?



Vad	är	resiliens?
Resiliens är	ett	systems	långsiktiga	förmåga	
att	klara	av	förändring	och	vidareutvecklas.

Strategier	baserade	på	resiliensperspektivet
utgår	ifrån	att	vi	måste	förvänta	oss	
överraskningar	och	stärka	systemens	förmåga	
att	anpassa	sig	till	framtida	förändringar.	



Ekologisk	resiliens

Ekologen	C.	S.	Hollings
analys	av	insektsutbrott	i	
förvaltade	skogar	på	70-
talet

Spred	sig	till	förvaltning	av	
ekosystem	och	
naturresurser	mer	
generellt

(Wikimedia)



3	antaganden	i	arbetet	med	resiliens

• Sociala	och	ekologiska	system	är	
sammanlänkade	-->	social-ekologiska	system

• …som	är	komplexa	och	adaptiva

• ...och	interagerar	mellan	olika	skalor	=	
samordning	mellan	skalor	nödvändig



Det	finns	tre	olika	typer	av	problem...



Enkel	(baka	en	kaka)

• Receptet är viktigt
• Ingen sakkunskap krävs
• Receptet instruerar om vilka 

”delar” och hur stor mängd av 
dem som behövs

• Ger en standardprodukt
• Visshet om att resultatet blir 

lika varje gång

Källa: Westley et al 2006



Komplicerad	
(skicka	en	raket	till	månen)	

• Formlerna är nödvändiga
• En framgångsrik uppskjutning 

ökar säkerheten för nästa
• Kräver hög kompetens inom 

många specialområden 
• Går att separera i delar och 

sedan samordna
• Olika raketer har centrala likheter
• Hög nivå av säkerhet i utfallet

Källa: Westley et al 2006



Komplex	(uppfostra	ett	barn)
• Formler har bara en begränsad 

nytta
• Att uppfostra ett barn ger inga 

garantier för att lyckas med 
nästa

• Expertis kan hjälpa men ej 
tillräckligt, relationer är nyckeln

• Delarna kan inte separeras 
från helheten

• Varje barn är unikt!
• Osäkerhet i utfallet

Källa: Westley et al 2006



Komplexa	system	kan	ha	tröskeleffekter



Regime	Shift	Database:	www.regimeshifts.org

Salthalt

Sjöar

Isar	i	Arktis



Stegvis	förlust	av	resiliens

Bellwood m.fl.	2014
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i)	Predator	à bytesdjur

Östersjötorsk

Skarpsill

Skarpsill	äter	torskens
ägg	och	larver

ii)	Bytesdjur	à predator	

Överfiske	av	torsk

Återkopplingsmekanismer



1.	Förberedelse
Förstudie

Identifiera	aktörer

3.	Vad	hotar	det	vi	
värderar?	
Drivkrafter

Systemdynamik
Potentiella	tröskeleffekter
Generella	resiliensprinciper

6.	Adaptiv	
implementering
Testa	antaganden

Pilotprojekt
Uppföljning	&	

lärande

4.	Hur	påverkar	det	oss?
Vad	innebär	hoten	för	

värdena?	
Olika	alternativa	
framtidsscenarier

2.	Vad	behöver	vara	
resilient?	

Gemensam	systemförståelse
Definiera	gemensamma	

intressen

1.2 Förberedelse

5.	Vad	gör	vi	åt	det?
Möjligheter	till	förändring

Utveckla	strategier

Anpassad	från	Paul	Ryan	&	Michael	Mitchell





Gemensam	
målbild
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ICKE-ÖNSKVÄRT

ÖNSKVÄRT

Undvika

Ställa	om

Potentiella	trösklar	i	strategisk	planering

ICKE-ÖNSKVÄRT
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Förslag	fokusområden:	

• Dricksvatten
• Fiskebestånd
• Badvattenkvalitet
• Vattenkvalitet	– ute	i	vattenmassan
• Översvämningskänslighet





Övning:	Trösklar	– ett	tankeexperiment

1. Välj	vilken	kopp	ert	
fokusområde	är	i

2. Vilka	är	de	långsamma	
variablerna	som	
påverkar	systemet?

3. Vilka	är	de	snabba	
variablerna?	

4. Finns	det	kritiska	
gränsvärden?	


