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Abstract 
 
In this essay, Risk and crisis management Conservation policy and normalization production, 

I discuss how societies, communities and individuals are responsible for the handling of 

catastrophes and crises. Risk and vulnerability analyzes are parts of modern risk and crisis 

management. The purpose of these analyzes is to prepare people and organizations 

for any crises. For managing this it is necessary to comprehend, be able to change mindset in 

creating concrete tasks and inform others.  

  

The purpose of this essay is to analyze modern risk and crisis management by 

studying empirical material, such as interviews, observations and literature. My aim is to 

combine these materials and study how they cooperate. 

  

One of the findings in this essay is that risk and vulnerability analyzes are of 

great complexity. These analyzes require a discussion in order to identify the development of 

the society's crisis management system, as well as the continued support of the individuals 

that have a responsibility for preventing and preparing their organizations. 

 

Keyword: ethnology, C essay, risk, crisis, risk and crisis management, vulnerability 

Nyckelord: etnologi, C-uppsats, risk, kris, risk- och krishantering, sårbarhet 
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Förord 
 
Ursprungligen började mitt intresse för risk- och krishantering med reflektioner om vad 

riskmedvetenhet är och vad som gör att människor tar risker på allvar. I varje tidskrift jag 

öppnade kommunicerades exempelvis nya, förändrade eller paradoxala hot- och riskbilder 

mot överlevnad, hälsa, välstånd och funktionalitet. Ofta med råd och tips på kommersiell 

”hjälp- till självhjälp” under eget ansvar. Genom medierna lade jag också märke till hur 

ständigt nya hotbilder och situationer, benämnda som ”kriser” och ”katastrofer” berättades. 

Jag började därför också reflektera över vem som har makten att avgöra vad som är nya hot, 

risker och kriser och hur människor görs ansvariga för att motverka eller åtgärda dem. 

Känslan inför mina ”upptäckter” var att något hade förändrats när det gäller makt, rädsla och 

ansvar. Hur gick det till? Vad pågår i den vardag vi uppfattar som självklar?  

 

Jag vill förstå denna förvandling och ansvarsförskjutning som en form av folklore. Dels som 

en kollektiv form för människor att införliva erfarenheter i och dels som en representation av 

dåtid, utspelad i nutid med avsikt att kolonisera framtid. I uppsatsarbetet intresserar jag mig 

därför för abstrakta mönster, strukturer och expertsystem, globalisering samt rädslans 

historiska förändring. För att studera detta har jag valt att följa några situationer som i 

medierna betecknats som kriser samt en regional aktörs väg genom ett konkret sammanhang. 

Studien tar sin utgångspunkt i arbetsfältet och institutionaliseringsprocessen för förebyggande 

och förberedande risk- och krishantering, ett område som jag själv är yrkesverksam inom. 

Materialet har genom hela uppsatsprocessen lett till ständigt nya insikter och jag kan bara 

instämma med Widerberg:  

”Man skriver för att komma underfund med något, för att utforska ett tema som man vill 

förstå mer av. Själva skrivprocessen blir då det verktyg man använder sig av”. 
(Widerberg 2003:18)  

 
För att nå bakom det ”självklara” behövde jag frigöra mig från såväl mina egna som andras 

kunskaper och uppfattningar. Eftersom det sedan tidigare fanns ett generellt godkännande för 

forskning inom arbetsfältet, valde jag därför att inte närmre berätta om mitt skrivande under 

arbetsprocessen. Jag vill därför i efterhand tacka alla i arbetslivet och privat som genom att 

dela med sig av kunskaper, erfarenheter och verklighetsbilder fört mig vidare i mitt 

kunskapande. Ett varmt tack riktar jag också till mina lärare Ulf Palmenfelt, Coppélie Cocq 

och särskilt till Owe Ronström för inspirerande, engagerad handledning i uppsatsarbetet. Tack 

också till Högskolan på Gotland, vars utbud har gjort det möjligt för mig att kombinera arbete 

och studier.  
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1. Inledning 
 
Uppsatsen riktar sig i första hand till personer med ett generellt intresse för etnologi, risk- och 

krishantering och förändringsarbete samt för hur kultur utformas och samspelar inom 

området. Syftet är att genom arbetsfältet för risk- och krishantering studera vilka ordningar 

som synliggörs när nya risk- och krishanteringsuppgifter implementeras och utförs, för att på 

så sätt nå kunskap om allmänna kulturmönster. 

 

Under mars och april 2010 fick den isländska vulkanen Eyjafjallajökull flera utbrott. Lavan 

förorsakade stora mängder smältvatten som ledde till evakuering av cirka 600 islänningar. 

Vulkanaskan som spreds över stora delar av Europa föranledde flygstopp, eftersom tidigare 

erfarenheter visat att aska kan få motorerna att stanna (British Airways, Indonesien 1982). En 

debattartikel i DN beskriver konsekvenserna av flygstoppet som den värsta störningen i 

flygtrafiken sedan andra världskriget. (www.dn.se/ekonomi/vulkanaskan-varsta-storningen-

sedan-andra-varldskriget.1.1081378 2010-04-22, 14.30).  

 

Vad som i det nutida globala, komplexa samhället kan utvecklas till en kris och/eller ge nya 

möjligheter, kan vara svårt både att förutse och förstå. Eftersom världsekonomin idag är så 

tätt sammanvävd, ledde exempelvis flygstoppet över Europa till globala ekonomiska effekter. 

I mediernas rapportering ställdes produktionskrav mot säkerhetskrav. Förhindrade resor, 

organtransporter och akuta sjuktransporter med ambulansflyg och ambulanshelikopter som 

inte kunnat genomföras, ledde till förseningar, oro och lidande för individer. Flygbolag, 

turistnäring, tjänsteföretag till resenärer, företag vars personal inte kunde ta sig hem och 

logistiksystem med små lager, exempelvis inom läkemedelsindustrin, blev också förlorare. 

Hotellverksamhet samt transporter med tåg, buss och båt blev vinnare men utsattes också för 

ökade påfrestningar. Genom händelsen uppstod samtidigt helt nya kommersiella möjligheter, 

exempelvis katastrofturism (http://www.vagabond.se/Redaktionellt/Nyheter/?news=139909 

2010-05-31).  

 

”Hot”, ”risk”, ”kris” och ”katastrof” är exempel på ord som används i dagligt tal, i medierna 

och i lagar och regelverk. Orden kan definieras på olika sätt men generellt definieras ”hot” 

och ”risk” framåtsyftande i relation till något, som en skillnad mellan möjlighet och 

verklighet. ”Kris” och ”katastrof” definieras generellt utifrån verkliga, inträffade eller 

pågående händelser med upplevda konsekvenser. Ofta används ”kris” i beskrivningar av 

http://www.dn.se/ekonomi/vulkanaskan-varsta-storningen-sedan-andra-varldskriget.1.1081378
http://www.dn.se/ekonomi/vulkanaskan-varsta-storningen-sedan-andra-varldskriget.1.1081378
http://www.vagabond.se/Redaktionellt/Nyheter/?news=139909
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störningar/problem i organisationer, politik och sociala relationer och ”katastrof” för att 

beskriva naturrelaterade eller teknologiska problem och stora olyckor (Olofsson: KBM:s 

temaserie 2008:3). I de hotbilder som kommuniceras i samhället och i medierna saknas ofta 

samband mellan ”verkliga” sannolikhets- och konsekvensbedömningar och det politiska 

genomslag de faktiskt får. Uppmärksammade hotbilder är därmed ett resultat av tolkningar, 

idéer och intressen i psykologiska, politiska, byråkratiska och mediala processer (Eriksson 

2004, Eriksson & Noreen: KBM:s temaserie 2006:6).  

 

I uppsatsen använder jag genomgående samlingsbegreppet ”risk- och krishantering” för att 

beskriva hur människor och samhälle agerar för att förebygga, förbereda, analysera och 

hantera det som brukar benämnas som ”hot”, ”risker”, ”kriser” och ”katastrofer”. Problemen 

som ska lösas genom risk- och krishantering handlar om att minska sårbarheten likväl som 

risken för olyckor och kriser samt att minimera konsekvenserna när de ändå inträffar. Syftet är 

att upprätthålla och återupprätta normal ordning och att snabbt kunna återgå till eller 

vidareutveckla denna normalitet då oordning uppstår.  

 

Generellt agerar människor och samhälle ofta reaktivt genom att lösa problem efterhand, där 

de uppstår. Samhällets nutida viljeinriktning är däremot att människor och samhälle mer 

proaktivt både ska förutse och avhjälpa problemen innan de inträffar och ha en förmåga till 

generell risk- och krishantering. Eftersom kriser och katastrofer inte i sig låter sig 

normaliseras eller ordnas, uppstår dock ständigt nya, oförutsedda händelser som utmanar den 

generella hanteringsförmågan. I den komplexa och globala världen kan det till och med vara 

svårt att avgöra om och hur man drabbats av en kris eller katastrof. Ofta är människor och 

organisationer inte heller medvetna om vilka beroenden de själva har eller hur beroende andra 

kan vara av dem (Nilsson 2010). Ett sådant exempel är det ovan beskrivna flygstoppet, då 

aktörer och verksamheter hade svårt att avgöra såväl sina beroenden, av exempelvis ”just in 

time” leveranser, som vilka artiklar det då kunde handla om. En logisk konsekvens blir 

därmed att samtidigt som risk- och krishanteringen ordnar och normaliserar idéerna om hur 

världen är och borde vara, så skapas inte mindre oordning utan snarare ett avstånd till världen 

som den är. Hur normalitet och kris upprättar varandra kan därmed anses ha likheter med det 

kontrastiva samspelet för hur tradition och modernitet skapar varandra, vilket diskuteras i 

exempelvis Kulturarvspolitik (Ronström 2007:287f).  
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Enligt Billy Ehn (1996) definierar människor ständigt sin verklighet och de sociala relationer 

de ingår i, vilket innebär att verkligheten kan beskrivas via människors uppfattningar. För att 

studera sådana sammanhang är vardagsliv som exempelvis yrkesarbete, en vanlig 

utgångspunkt för etnologisk forskning (Ehn & Löfgren 1996: 97). Min C-uppsats i etnologi 

utgår från ett sådant sammanhang, där jag studerar det svenska krishanteringssystemet genom 

arbetsfältet för risk- och krishantering i den institutionella kontexten av ett landsting. 

Materialet utgörs av min egen förförståelse som yrkesverksam inom arbetsfältet samt 

skriftliga källor, observationer och intervjuer med offentligt anställd personal med olika 

arbetsuppgifter i vardagen. Det som förenar dem är att de samtidigt har i uppgift att arbeta 

med den egna verksamhetens förebyggande och förberedande risk- och krishantering. 

Uppsatsen handlar om vad det är som pågår när ”normal ordning” upprätthålls och 

återupprättas samt vad som blir synligt när detta sker. För att studera och förklara sådana 

sammanhang, utgår jag från teorier om rädslans historiska förändring, abstrakta expertsystem 

samt institutionaliseringsprocessen i ett konkret sammanhang där ord brukas och handlingar 

utförs utifrån givna positioner.  

1.1 Bakgrund 

 

I det svenska samhället anses idag krigshotet nedtonat. Däremot anses civila hot mot välfärd, 

samhällelig ekonomi och funktionalitet samt gränsöverskridande kollektiv överlevnad ha 

ökat. Narrativet, det vill säga hur hot och faror berättas och kommuniceras, har därmed 

förflyttat tolknings- och problemformuleringsföreträdet från militär till civil hantering.1 Den 

veterinärmedicinska BSE-krisen (1986-1996), kärnkraftverksexplosionen i Tjernobyl (1986), 

terrorattacken i New York den 11 september (2001) och tsunamin i Asien (2004) då 

problemområden i den svenska, nationella krishanteringen fick stor uppmärksamhet bland 

allmänhet och i media, är sådana exempel. Samtidigt har förändringen skapat ett spänningsfält 

mellan de olika utgångspunkterna militär/civil hantering, individuella/samhälleliga rättigheter 

och de resurser och den uppmärksamhet som de olika positionerna (arbetsfördelningen mellan 

tidigare beredskapsplanering och nutida risk- och krishantering) inom offentlig verksamhet 

ges politiskt på nationell, regional och lokal nivå i samhället. Spänningsfältet kännetecknas av 

idéer om individuell och organisatorisk autonomi och självförverkligande, samhälleligt 

välfärdsansvar, nationalism och universalism (jfr Ronström 2007:72f).  

 

                                                 
1 Jfr exempelvis diskussionen om förflyttat formulerings- och tolkningsföreträde från producenter till reproducenter i bevarandet av världsarvet (Ronström 2007:202). 
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Agrell (2005) beskriver i Förvarning och samhällshot hur människor, såväl individuellt som i 

grupp, agerar utifrån de tolkningsramar som tidigare erfarenheter gett. Han menar därför att 

förförståelsen är av central betydelse, både för förhållningssättet till och möjligheten att, tolka 

omvärlden. Genom tolkningsramen följs mönster och normalbilder upp i ett vidare 

sammanhang, där människor ser det de vill se – eller inte vill se – genom att kreativt använda 

sina erfarenheter i ett så kallat ”mönsterseende”. När helt nya eller ojämförbara situationer 

inträffar, som exempelvis de tidigare nämnda civila kriserna, uppstår därför förvirring, 

obeslutsamhet och irrelevanta reaktioner (2005: 83f).  

 

Bauman (1998) menar att den postmoderna miljön formar individerna till njutningssökare och 

sensationssamlare. Välstånd har exempelvis möjliggjort nya vanor med mer mobila 

befolkningar och förflyttad konsumtion och etnicitet. Samtidigt har komplexiteten, 

globaliseringen, beroendena och sårbarheten i det tätt sammanvävda samhället ökat. Detta 

innebär utifrån utgångspunkten att nationer konstrueras genom etniskt, historiskt och 

kulturellt särskiljande av ”de andra” från ”oss”, att konstruktioner och gränser inte alltid är 

synliga. Ett exempel på detta är den avlägsna (Asien) naturkatastrofens/tsunamins betydelse 

för det svenska samhället, då det visade sig att överraskande många svenskar befann sig i 

Thailand. Berättelserna och budskapet efter tsunamin lyfte dock fram fler likheter än 

skillnader avseende klass, kön och etnicitet när det gäller människans litenhet och utsatthet 

inför naturkrafterna. Den gemensamma tolkningsramen och rädslan för den mänskliga 

existensen enade därför gränsöverskridande, vilket för en stund gjorde människoödet 

universellt och utsattheten kollektiv (de los Reyes 2005: 174f).  

 

När hoten och riskerna i samhället förändras måste sätten att hantera dem utvecklas. 

Exempelvis har beslutsansvaret i en krissituation och vem som har makt att avgöra vad som är 

en kris/katastrof, förflyttats från experter till aktörer. Enligt information på regeringens 

webbsidor (www.regeringen.se), grundas detta på tre principer: 

 
• ”Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också 

under en krissituation (ansvarsprincipen).  

• Under en kris ska samhällsfunktioner så långt som det är möjligt fungera på 

samma sätt som vid normala förhållanden.  

• En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga.” 

 
Syftet uppges vara att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt 

förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga 

rättigheter. Samhällsmakten menar också att alla aktörer måste agera, ta eget ansvar och 

http://www.regeringen.se/
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kunna samverka. Därför har nya lagar stiftats och en nationell myndighet skapats.2 Syftet här 

är att inför nya krissituationer tydliggöra aktörernas uppgifter och roller, fördela ansvar på alla 

nivåer, medvetandegöra förtroendevalda, verksamhetsansvariga och anställda om risker 

genom risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärda identifierade brister med avvägda, 

förebyggande åtgärder. Målet är att minska sårbarheten och mildra konsekvenserna för 

individer och samhälle då oönskade situationer ändå uppstår.  

1.1.2 Samhällsnivåer och aktörsroller 

På regeringens webbsidor beskrivs hur Sverige styrs. Detta har betydelse för förståelsen av 

hur risk- och krishanteringen omfattas, praktiseras och görs av olika aktörer.  

 

På nationell nivå ansvarar regeringen för att ta initiativ till nya lagar och verkställa 

riksdagsbeslut. Regionalt indelas Sverige i 21 län och landsting. Länsstyrelsen, statens organ i 

länet, leds av en landshövding som utses av regeringen. Länsstyrelsen har ett geografiskt 

områdesansvar för länets invånare.3 Landstingens beslutsfattare väljs av länets befolkning. 

Landstingens ansvarsområde gäller uppgifter som är alltför omfattande eller kostsamma för 

att hanteras av respektive kommun, exempelvis hälso- och sjukvård (cirka 80 procent av 

utgifterna), folktandvård, viss utbildning, kultur, stöd till länets näringsliv, kollektivtrafik 

samt i några fall regional utveckling och infrastruktur. Landstingen ansvarar för sin 

verksamhet inom ett geografiskt område (län) men har inget geografiskt områdesansvar. I 

Sverige finns även 290 kommuner, med folkvalda kommunfullmäktigen som beslutar om 

kommunala frågor. Liksom länsstyrelsen har kommunerna ett geografiskt områdesansvar. 

Kommuner och landsting styrs av kommunallagen.  

 

De tre samhällsnivåerna (figur 1) är beroende av tillgång till varandras riskbilder för att kunna 

genomföra den egna förebyggande risk- och krishanteringen. Under en kris eller katastrof kan 

också behov och krav finnas på samordning av kommunikation samt samverkan kring insatser 

och resurser. En gemensam lägesbild (tolkning och beskrivning av händelsen) eftersträvas, för 

att minska risken för förvirring och upprätthålla förtroendet för verksamheten. 

Krishanteringssystemet, sett som ett institutionaliserat abstrakt expertsystem, upprättar 

                                                 
2 Lag (22006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Den 1 januari 2009 bildades Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap. Samtidigt upphörde Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar.   

 
3 Den geografiskt områdesansvarige ska verka för inriktning, samordning och prioritering av tvärsektoriella uppgifter före, under och efter en kris. Regeringen ansvarar på 

nationell nivå, länsstyrelsen på regional nivå och kommunen på lokal nivå (prop. 2005/06:133).   



 10 

därmed en ny verklighet samtidigt som det förbinder olika nivåer på ett nytt sätt och gör 

aktörer på olika nivåer ansvariga. 4  

 

Politiskt stöd är en förutsättning för att genomföra förändringar i politiskt styrda 

organisationer som kommuner och landsting, eftersom nya idéer kräver att resurser avsätts för 

förberedelse, genomförande och uppföljning. Landstingens ansvar och uppgifter med 

avseende på risk- och krishantering, styrs av flera regelverk. Dessa kan gälla för delar av 

ansvarsområdet (exempelvis Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763) eller för helheten 

(exempelvis Lagen 2006:544 om extraordinära händelser). I de olika regelverken ges olika 

definitioner av vanliga och för hanteringen styrande, termer och begrepp. På samtliga 

samhällsnivåer och av alla aktörer, ställs krav på samverkan i risk- och krishanteringen.  

 

Figur 1. Hur Sverige styrs i tre nivåer. (www.regeringen.se)  

 

 
1.1.3 Ett nytt arbetsfält 

Den för kommuner och landsting lagstadgade skyldigheten att planera för en god 

krisberedskap, innefattar bland annat förberedande och förebyggande risk- och 

krishanteringsarbete. Detta ska grundas på risk- och sårbarhetsanalyser enligt lagen (2006: 

544) samt förordningen (2006: 637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  

 

                                                 
4 Jfr exempelvis Ronström (2007:118f).  

http://www.regeringen.se/
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Begreppet risk- och sårbarhetsanalys innebär enligt Krisberedskapsmyndigheten (KBM), både 

ett systematiskt arbetssätt för att analysera risker och/eller sårbarheter och en 

sammanställning, redovisning samt resultat av detta. 5 Risk- och sårbarhetsanalys ska ses som 

ett begrepp och genomförandet av analysen som en process. Ordet process signalerar 

systematik och fortlöpande arbete.  

 
Risk- och sårbarhetsanalys definieras:  

 
”En riskanalys är ett systematiskt sätt att organisera och analysera kunskap samt 

information om händelser och omständigheter som kan innebära risker. Riskanalysen har 
ofta fokus på att identifiera riskkällor och bedöma sannolikheter för oönskade händelser 

samt de omedelbara konsekvenserna av dessa. 
 
En sårbarhetsanalys är ett systematiskt sätt att organisera och analysera kunskap och 

information om de konsekvenser i form av olika följdhändelser som en oönskad händelse 
medför.”  

 
Landstingen ska genom risk- och krishanteringen uppnå den målbild som KBM och 

intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting överenskommit om i en 

avsiktsförklaring.6  

 

”Landstinget har god kunskap om risker och sårbarhet som kan påverka landstingets 
verksamhet. Konsekvenserna för den egna verksamheten har analyserats. 
 

Landstinget har en planering för hur risker och sårbarhet ska undanröjas eller minskas. 
Landstinget har också en planering för hur det ska hantera konsekvenserna av en 

extraordinär händelse. 
 
Landstinget har god förmåga att hantera en extraordinär händelse, det vill säga att vidta 

de nödvändiga åtgärder som krävs för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan 
upprätthållas, samt att ge invånare och medier tillräcklig och korrekt information om 

händelsen.”  

 

För att organisera och institutionalisera de nya risk- och krishanteringsuppgifterna, ges 

kommuner och landsting under en övergångsperiod ersättning genom ett statligt anslag. 

Därmed har ett nytt arbetsfält skapats. Ett fält som förutsätter såväl nya som förändrade 

aktörsroller och behov av nytt kunskapskapital (experter). Lösningen för att hantera de civila 

hoten mot välfärden handlar således om skicklig organisering och institutionalisering. Sådana 

lösningar söker dock samtidigt sina egna problem i samspelet mellan expertsystemet och 

                                                 
5 Krisberedskapsmyndigheten har upphört och ersattes 2009-01-01 av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

6 Avsiktsförklaring avseende ekonomisk ersättning till landstingen med anledning av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. Dnr 0282/2007. Krisberedskapsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. 

http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=4790aadc-5905-4f64-8b16-ce3d05730b94 (2010-06-29). 
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tilliten samt mellan kollektiva, abstrakta strukturer och konkreta individer (jfr Ronström 

2007:21, 117f).  

 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i detta nya arbetsfält, specifikt studerat genom den 

institutionella, organisatoriska kontexten ”landsting”.  

1.1.4 Termer och begrepp 

I landstingens risk- och krishantering är orden, begreppen och deras användning ett komplext 

område där en situation kan benämnas som ”allvarlig”, ”katastrof” eller ”extraordinär 

händelse” beroende på vilken del av landstingets verksamhet den drabbar och vilken 

påfrestning den innebär för den drabbade verksamheten. I dagligt tal används ordet ”kris” för 

att beskriva en individuellt eller kollektivt upplevd känsla och är på så sätt en social 

konstruktion. Bonniers svenska ordbok definierar kris som: ”svår el. kritisk situation el. tid; 

avgörande vändning, plötslig försämring” (1991). I de regelverk som styr landstingen, 

definieras inte begreppet ”kris”. 

Enligt lag (2006: 544 2 kap 2 §) ska det i landstingen finnas en politisk nämnd för att fullgöra 

uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. Sådana uppgifter omfattar hela landstingets 

ansvarsområde. För att aktivera krisledningsnämnden, behöver beslut fattas om att situationen 

är en ”extraordinär händelse”. Beslutet ska grundas på situationens behov av samordning och 

kan endast fattas av krisledningsnämndens ordförande. Beslutet ger förutsättningar för att 

överta det vardagliga ansvaret från övriga politiska nämnder under en viss tid. Den juridiska 

möjligheten att avgöra användningen av ord i en viss situation, ger således den 

förtroendevalda krisledningsnämndsordföranden befogenheter och behörighet långt utöver det 

normala. Information om situationen till de landstingskommunala politikerna ges dock av 

tjänstemän inom verksamheten.  

Det är således på verksamhetens verklighetsbild av situationen, framtagen genom den 

institutionella kontexten, tolkad och förmedlad via tjänstemän, som det politiska avgörandet 

baseras. Förförståelse, tolkningsramar, mönsterseenden och behov av utökat mandat för att 

hantera situationen, påverkar avgörandet (Agrell 2005). En situation som bedöms extraordinär 

i ett landsting, behöver därför inte bedömas så i ett annat landsting. Begreppet ”extraordinär 

händelse” återfinns inte i de regelverk som styr de centrala myndigheter som landstingen 



 13 

rapporterar sitt risk- och krishanteringsarbete till. I den förordning som styr den centrala 

nivåns risk- och krishanteringsarbete benämns en sådan motsvarande situation ”kris”. 7  

I regeringens skrivelse Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad säkerhet (Skr. 

2009/10:124), anges hur arbetet med samhällets krisberedskap bör utvecklas. Med 

”samhällets krisberedskap” avses:  

 
”Samhället samlade förmåga att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt 
genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris 

förebygga, motstå och hantera krissituationer.” 
 

I skrivelsen anges vidare att författningsstödet bör anpassas för ”allvarliga händelser” och 

”kriser”.8 Under rubriken ”Förklaringar” i skrivelsen definieras inte ”kris”, men ordet 

beskrivs i texten. Däremot definieras begreppet ”allvarlig händelse” och likställs då med 

definitionen av ”extraordinär händelse”:  

 
”Med allvarlig eller extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser.” 

 
Inom det område som jag i denna uppsats emiskt och etiskt benämner risk- och krishantering, 

förekommer således ett flertal, delvis överlappande, termer och begrepp av betydelse för 

landstingens risk- och krishantering. I vissa fall avgör den drabbade verksamheten hur 

situationen ska definieras, i andra fall avgörs detta politiskt. Genom att definiera situationen 

skapas möjligheter för ökat resursutnyttjande, ledning och maktutövande i syfte att 

upprätthålla välfärd samt återställa och återuppbygga normalitet.  

 

För att beskriva det systematiska risk- och krishanteringsarbetet används ofta begrepp som 

beredskapsplanering, krisberedskapsarbete, risk- och sårbarhetsarbete, krisberedskap, 

säkerhetsarbete etcetera. Några begrepp används åtskiljande, enbart för delar av verksamheten 

(ex. hälso- och sjukvårdsverksamheten).  

 

Nedan (Tabell 1) beskrivs några vanligt förekommande definitioner i styrande dokument samt 

vem som avgör användningen av dem.  

                                                 
7 Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. 

8 ”Allvarlig händelse” definieras även på annat sätt, då med avseende på landstingens hälso- och sjukvård. 
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Tabell 1 Exempel på definitioner som styr eller används inom arbetsfältet för landstingens risk- och 

krishantering.  

 
Allvarlig 

händelse 

Användning 
avgörs i 
drabbad hälso- 
och 
sjukvårdsverk-
samhet 

”händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på 
särskilt sätt”  
 
Kommentar: ”Allvarlig händelse används här som ett samlingsbegrepp inom hälso- och sjukvård, 
hälsoskydd, smittskydd och socialtjänst för olika typer av händelser inklusive risk för eller hot om 
sådana. Som exempel på allvarliga händelser kan nämnas transportolyckor, explosioner, bränder, utbrott 
av allvarlig smitta, spridning av farliga ämnen, infrastrukturstörning och väpnat angrepp samt 
psykosocial påverkan på samhället som en följd av traumatiska händelser. Allvarliga händelser kan i 
vissa fall få konsekvenser som innebär att lagen (2002: 833) om extraordinära händelser i fredstid hos 
kommuner och landsting kan behöva tillämpas. 9 Allvarliga händelser kan undantagsvis utgöra en svår 
påfrestning på samhället i fred.” (http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ 2010-05-19) 
 
 

Extraordinär 

händelse 

Användning 
avgörs politiskt, 
omfattar hela 
ansvarsområdet 
 

”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och 
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting” (Lag 2006: 544 4 §, Regeringskansliets 
rättsdatabaser 2010-05-09)  

Katastrof 
Användning 
avgörs i 
drabbad hälso- 
och 
sjukvårdsverk-
samhet 
 

”allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta behovet och 
belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas”  
 
Kommentar: ”Inom hälso- och sjukvård är katastrof en allvarlig händelse där tillgängliga resurser är 
otillräckliga i förhållande till det akuta vårdbehovet, och belastningen är så hög att normala 
kvalitetskrav för medicinsk behandling trots adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas.” 
(http://app.socialstyrelsen.se/termbank 2010-05-19) 

Kris 

Definieras inte i 
de regelverk 
som styr 
landstingen. 
Användning 
avgörs som 
regel av känslan 
hos de drabbade 
samt i medierna. 

.” En kris avser en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Händelsen 
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och kräver därmed skyndsamma insatser. För att samhället ska kunna 
förebygga, förbereda, motstå och hantera en sådan situation krävs att det finns en 
krisberedskapsförmåga. Förmågan byggs upp genom utbildning, övning och andra åtgärder som 
genomförs före, under och efter en kris. (Proposition.2009/20:1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 
krisberedskap, kap.4 Samhällets krisberedskap). 

  
”… en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och som hotar 
grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser 
och organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga. Att lösa krisen kräver 
samordnade åtgärder från flera aktörer.” (Regeringens skrivelse 2009/10:124 Samhällets krisberedskap 
– stärkt samverkan för ökad säkerhet).  
 
 

Krisberedskap 

Avser hälso- 
och sjukvården 

”beredskap för att kunna förebygga, motstå och hantera krissituationer” Kommentar: ”Krisberedskap 
upprätthålls genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och de 
strukturer som skapas före, under och efter en kris.” (http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ 2010-05-
19) 
 

Samhällsviktig 

verksamhet 

Innebörden 
avgörs av 
landsting/ 
kommun 

”Samhällsviktig verksamhet är verksamhet som uppfyller det ena eller båda av följande villkor: 1. Ett 
bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande 
händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 2. 
Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i samhället 
ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.” 
(http://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Krisberedskap/Faktablad_Definition_samhallsviktig_verksa
mhet.pdf?epslanguage=sv 2010-05-09)  
 
 

                                                 
9 Lagen (2002:833) ersattes 2006 av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap. 

http://app.socialstyrelsen.se/termbank/
http://app.socialstyrelsen.se/termbank
http://app.socialstyrelsen.se/termbank/
http://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Krisberedskap/Faktablad_Definition_samhallsviktig_verksamhet.pdf?epslanguage=sv
http://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Krisberedskap/Faktablad_Definition_samhallsviktig_verksamhet.pdf?epslanguage=sv
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1.2 Problemformulering och syfte 

 

Sammankopplingar och beroenden långt över nationsgränser, gör att risk- och krishantering 

blivit en mer internationell än nationell fråga. Nya vanor som allmänt resande och alltmer 

mobila befolkningar leder också till nya, ständigt oförutsedda effekter då oönskade situationer 

inträffar. Gränsöverskridande samverkan är därför både nödvändig och ställer krav på 

kulturell förståelse och kunskap om andra nationers arbetssätt och lagstiftningar. Enligt 

kunskapsöversikten Samhällsvetenskaplig forskning om risk och kris: Uppfattning, 

Kommunikation, Organisation (forskargruppen KRIHS 100118) finns det svårigheter med 

risk- och krishantering. Ett problem är att människor både har svårt att föreställa sig nya risker 

och att proaktivt arbeta med redan kända risker. Jag exemplifierar detta genom två 

händelsebeskrivningar nedan.  

 

Svårigheten för människor att föreställa sig ”otänkbara” risker synliggjordes exempelvis vid 

tsunamin 2004, då semestrande svenskar drabbades av en naturkatastrof långt utanför 

nationens gränser. Krav ställdes på de svenska makthavarna att agera för trygghet och 

hemtransport. Oklarheter och avsaknad av förberedelser för att hantera en stor svensk 

skadeplats utomlands, ledde till tidsfördröjning och personligt lidande för många drabbade. 

Det blev uppenbart att det fanns skillnader mellan allmänhetens förväntningar och den 

svenska statens möjligheter. Reaktivt tillsattes därför utredningar som bland annat ledde till 

förändrade regelverk samt ny lagstiftning för kommuner och landsting. Ansvaret, tillsammans 

med krav på proaktivitet genom kontinuerliga risk- och sårbarhetsanalyser för att förutspå 

framtida händelser, fördes därmed ut till lägre samhällsnivåer. Kraven på proaktivitet syftar 

till att lära känna risker och mana fram bilder av de konsekvenser riskerna medför när de 

inträffar, för att på så sätt kolonisera framtiden (Giddens 1997). Normaliteten ska 

upprätthållas, ordningen återställas, effekterna av olika oönskade situationer motverkas och 

förmågan att hantera det otänkbara förbättras.  

 

Att proaktivitet innebär svårigheter även när risken är välkänd, synliggjordes exempelvis vid 

vulkanutbrotten 2010. Genomsnittligt sker vulkanutbrott vart femte år på Island. Hekla, 

Islands kanske mest kända vulkan, hade sina senaste utbrott 1991 och 2000. Våren 2010 

skapade trots detta den abstrakta, opåverkbara, osynliga vulkanaskan ett moln av aska som 

ledde till olika slags följdhändelser, risker och kriser att hantera. 

(www.iceland.org/se/FaktaomIsland/Land-och-natur/Vulkaner 2010-04-22, 14.30). De 

http://www.iceland.org/se/FaktaomIsland/Land-och-natur/Vulkaner
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negativa konsekvenserna handlade här främst om ekonomiska effekter för flygbolag och 

afrikansk blomsterexport men också om logistiska utmaningar, alternativa transport-, res- och 

mötesvanor och individuellt lidande i samband med uteblivna sjuk- och/eller 

organtransporter. 

 

Kriser konstruerar, upprättar och bekräftar världen som den ska och borde vara, det vill säga 

det normaltillstånd som fanns innan och som ska återupprättas eller vidareutvecklas efter 

krisen. Eller omvänt - om inget görs kan värdefulla värden försvinna. Med moderniteten har 

människors krav på och tillit till vatten, mat, transportsystem, media och teknologi som 

producerats på främmande platser av främmande människor, ökat. Samtidigt har också tilliten 

till och kraven på samhället som möjliggör detta ökat (Ronström 2007:115ff). Giddens menar 

till och med att dessa abstrakta expertsystem är en fundamental förutsättning för 

senmodernitetens ökande rumsliga och tidsmässiga avstånd (1996). Eftersom detta gör 

normaltillståndet moraliskt eftersträvansvärt, blir samtidigt risk- och krishanteringen till en 

politisk aktivitet (jfr exempelvis begreppet ”extraordinär händelse”) och undanröjandet av det 

som ligger bakom farorna till frågor för politiken. När hoten normaliseras försvinner de dock 

inte utan antar snarare en institutionell form, som i sin tur leder till omfördelning av makt med 

avseende på bibehållet och förändrat ansvar (Beck 1998:108 f).  

 

När riskhanteringen institutionaliseras som bestämd praktik, försvinner således 

riskmedvetandet genom institutionaliseringen ur medvetandet. Riskmedvetandet omvandlas 

därigenom till kollektiva ordningar, regler och ritualer. När det byggts in och etablerats syns 

det inte, utan blir till något vardagligt som man ”bara gör”. ”Blåljusinsatser” med polis, 

räddningstjänst och sjukvård, är exempel på sådant vardagligt arbete med onormala och 

farliga arbetsuppgifter som genom utbildning, övning och erfarenhet normaliseras. I en studie 

av spaningspolisers arbetsfält (Carlström 1999) visas också hur vardagsolyckor uppfattas som 

”normala” medan händelser som påverkar förmågan att bedriva verksamhet däremot uppfattas 

som ”kris”. Författaren förklarar med hänvisning till Mary Douglas (1986) att institutionen 

strukturerar tänkandet i vissa grundläggande banor (1999: 156). De förutsägbara och 

stereotypa förlopp som både förutsetts, övats och upplevts möjliggör, trots knapphändiga 

uppgifter, en snabbt igenkännbar (analogisk) tolkning av vilka åtgärder händelsen kräver. 

Analogin är tidsbesparande, leder ofta rätt men medför också nya risker i form av hinder mot 

varseblivandet av andra händelser än de tränade. Svårigheterna handlar därmed om att förstå 

nya företeelser, kända företeelser som uppträder i nya kombinationer med okända 
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konsekvenser och aktörer som agerar på ett sätt som inte överensstämmer med den logik som 

iakttagaren själv utgår från (Agrell 2005: 87 ff). Göteborgsbranden (1998) är ett exempel på 

sådana oanade konsekvenser.  

 

Hur kan och ska då normalitet (åter-) upprättas? I ett nyhetsbrev från Nationellt center för 

krishanteringsstudier (CRISMART vid Försvarshögskolan) betonas vikten av 

återuppbyggnad, men också av att inte återuppbygga sårbarheten:  

 
”En viktig lärdom från den asiatiska tsunamin, orkanen Katrina och andra katastrofer är 
att involvera lokalbefolkningen i varje led av diskussioner, planering och beslutsfattande 

i återuppbyggnaden. Människor har lokal kunskap och färdigheter som kan och bör 
mobiliseras. Likaså i ett internationellt perspektiv bör den egna förmågan till 

återuppbyggnad stödjas och uppmuntras. Att nöja sig med att endast bygga upp det som 
varit är att återuppbygga sårbarheten istället för säkerheten.” (Krisperspektiv, mars 
2010 2/1). 

 

Jag intresserar mig för hur de människor som har till uppgift att praktiskt hantera risk- och 

krishanteringen ser på arbetet och sin egen situation. Syftet med uppsatsen är att genom 

arbetsfältet för risk- och krishantering i en institutionell kontext samt genom situationer som i 

medierna beskrivits som kriser (främst tsunamin 2004 och Island 2010), studera vilka 

ordningar, mönster, samhälleliga, individuella och organisatoriska strategier och taktiker, som 

synliggörs när risk- och krishanteringen implementeras och utförs. Kunskapsmålet handlar 

om att ur en etnologisk synvinkel studera hur saker görs, fungerar och omsätts i bestämda 

situationer av bestämda människor. Genom att studera hur komplexa frågor som risk- och 

krishantering hanteras i en organisatorisk, institutionell kontext, är målet att nå kunskap om 

allmänna kulturmönster (Ehn 1996: 134f). I kunskapandet utgår jag från några centrala 

frågeställningar:  

• Hur hanteras en komplex fråga som risk- och krishanteringen i den institutionella 

strukturen/kulturen, på vilket sätt arbetar man med det och vilka ordningar synliggörs 

då?  

• Hur används risk- och krishanteringen retoriskt som motivation till handling och 

utformning av avvärjande praktiker/ritualer för att: 1. hantera risker på central nivå där 

kraven formuleras 2. hantera kraven på övriga nivåer där också vardagen ska hanteras?  

• Vad är riskmedvetenhet och vad sker när den institutionaliseras och normaliseras?  

• Vilka värderingar har de som arbetar med risk- och krishantering, vilka värderingar 

möts de av och hur gestaltar de sig? 

• Kan organisatoriska strategier och individuella taktiker leda till målkonflikter mellan 

institutionella och samhälleliga verklighetsbilder samt värdegrunder? 
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1.3 Material och metod 

 
Eftersom jag väl känner den institutionella kontext som uppsatsen tar sin utgångspunkt i, 

krävde fältarbetet inga särskilda förberedelser i form av organisationsstudier. För en bredare 

bakgrundskunskap fokuserade jag istället på att studera faktatexter utlagda på Internet av 

regeringen och svenska myndigheter (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och 

Socialstyrelsen) samt relevant lagstiftning genom sökningar i Regeringskansliets rättsdatabas. 

Den teoretiska förankringen inhämtades genom tvärvetenskapliga litteraturstudier samt 

faktainsamling om riskdiskursen på det etiska forskningsfältet. För att utvinna svar på nya 

frågor använder jag ett befintligt empiriskt observations- och intervjumaterial, min egen 

förförståelse som yrkesverksam inom arbetsfältet samt några händelser som i medierna 

beskrivits som ”kriser” eller motsvarande. I uppsatsarbetet utgår jag från kulturrelativism, 

som en plikt att utifrån människors egen verklighet och föreställningar beskriva och förstå 

beteenden utan värderande inslag (Ehn 1996: 173f), ett kulturellt perspektiv på arbetsfältet för 

risk- och krishantering samt ett reflexivt förhållningssätt. Eftersom jag vill förstå helheten 

utgår jag också från anpassade frågor och en kvalitativ metod (Holme & Solvang 1997).  

 

I min yrkesroll är jag samordningsansvarig för landstingets risk- och krishanteringsuppgifter. 

Min roll, förförståelsen och de innebörder jag tillskrivs, medför att jag kan använda mig själv 

och det jag är med om som material (Martinsson 2006:14). Det förenklar även tillträdet till 

fältet, men ställer också krav på distans, reflexivitet och hänsyn till forskningsetiska principer 

och regler.10 Förförståelse präglar människors sätt att se på verkligheten genom förkunskaper 

baserade på sinnesintryck, ”teoriimpregnerade” fakta och tolkning (Thurén 2007: 58f). Min 

förförståelse grundas på livserfarenheter, teoretiska kunskaper, erfarenheter efter drygt tre års 

yrkesverksamhet och socialisering i arbetsfältet samt växelspelet mellan dessa i den 

hermeneutiska cirkeln/spiralen.11 Förförståelsen både underlättar uppsatsarbetet och ger 

förutfattade meningar som jag måste frigöra mig från för att kunna kunskapa. Jag är också 

medveten om att etnologer ofta intar ett folkligt perspektiv, genom att framställa kulturer som 

rationella. Etnologiska studier påvisar också ofta att statliga bestämmelser inte har haft avsedd 

effekt (Ehn & Löfgren 1996: 166 ff). Mina forskande utkiksposter behöver därför utgå såväl 

från händelsernas centrum där handlingarna sker, som på så stort avstånd att jag kan upptäcka 

de vardagliga, självklara ordningar som annars inte syns. Min utmaning handlar därför om 

                                                 
10 Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002. 

11 Hermeneutisk spiral är ett uttryck för växelspelet mellan förförståelse och erfarenhet, teori och praktik, del och helhet. Det visar både att erfarenhet och förförståelse 

förutsätter varandra i en ständig kretsgång och att större erfarenhet ger en bättre förförståelse (Thurén 2007: 61).  
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förflyttningen mellan insider och outsiderpositioner, emiska och etiska perspektiv samt 

medvetenheten om var jag befinner mig och när. 

 

Det ”uppifrånperspektiv” som både min yrkes- och forskarroll ger gentemot informanterna 

besvärar mig men är nödvändig för att upprätthålla gränserna mellan forskningsfältet och 

forskaren samt arbetsfältet och yrkesrollen. Trots min normalt emiska roll i fältet kommer jag 

aldrig in i det på samma villkor som de individer som utför arbetsuppgifterna lokalt. Min 

förståelse för och tolkning av hur ”de har det” och hur ”de tar det”, utgår därför framförallt 

från min roll som (deltagande) observatör. Under intervjuerna har jag mött intresse, 

förtroende och tillit men också ifrågasättande. Trots detta är jag medveten om att svaren 

speglar vad som är socialt och politiskt möjligt att tala om i sammanhanget (Kaijser och 

Öhlander 1999: 61). En annan aspekt är att eventuella känsliga uppgifter måste hanteras på ett 

ansvarsfullt sätt, eftersom arbetsområdet omfattas av sekretess.12 Detta kan påverka 

uppsatsens syfte och resultat eftersom det kan innebära svårigheter att få uppriktiga, ärliga 

svar. Jag behöver därför förhålla mig inte bara till vad som sägs exempelvis i intervjuerna, 

utan också till vad som faktiskt görs genom observationer.  Det är också mitt ansvar att 

hantera materialet på ett sådant sätt att det inte leder till skada för enskilda individer.  

 

Uppsatsen grundas på tjugotvå befintliga, halvstrukturerade arbetsplatsintervjuer (otryckta 

källor: 2008). Intervjuerna genomfördes på informanternas respektive ”hemmaplaner” som 

samspelande samtal med ”vetande” medspelare (Arnstberg 1997: 86f). 13 För att få kunskap 

och kunna tolka allmänna tendenser, synsätt och upplevelser, utfördes de som fria, tematiska 

samtal med ”ett rörligt sökarljus” (Ehn & Löfgren 1996: 85f, Kaijser & Öhlander 1999: 9). 

Informanterna är svenska, medelålders och medelklass kvinnor och män, verksamma i 

offentlig verksamhet med olika erfarenhetsbakgrunder och arbetsuppgifter i övrigt. 

Personurvalet är inte representativt (Marander-Eklund et al 2004: 52). Med hänsyn till 

forskningsetiska principer och för att säkerställa informanternas anonymitet, avstår jag från 

individuella presentationer och beskriver dem därför endast i mer generella termer, benämnda 

med nummer.  

 

Syftet med intervjuerna då de genomfördes, var att genom uppföljning och återkoppling 

stödja informanterna och främja arbetet efter det första årets genomförande av den nya 

processen för risk- och krishanteringsarbete. Under intervjuerna deltog informanten samt 
                                                 
12 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap. 

13 Jfr respondenter eftersom de intervjuade personerna är delaktiga i den företeelse som studeras (Holme & Solvang 1997:104f).  
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ansvarig chef, i något fall ytterligare personer ur verksamheten, jag och en forskare, välkänd 

för verksamheten. Intervjuerna (samtalen) leddes av mig utifrån en tematisk frågelista och 

registrerades genom inspelning (utom i två fall då informanterna avböjde inspelning och i två 

fall då inspelningen inte fungerade) samt nedteckning. Avsikten med frågelistan var främst att 

stödja minnet för att kunna återgå till temat, då de öppna samtalen drev iväg. Kaijser & 

Öhlander menar att kunskapsmålet styr transkriberingstekniken (1999:69f). Två intervjuer 

transkriberades etnopoetiskt men på grund av omfattningen och kunskapsmålet (att ringa in 

generella mönster), valde jag därefter att istället mer tematiskt ringa in centrala svar. Svaren 

numrerades för spårbarhet och sammanställdes i tabeller under olika huvudrubriker till grund 

för analys. Flera av informanterna är medlemmar i fackförbundet SKTF. Genom 

artikelläsning i SKTF-tidningens nätupplaga bland 9000 artiklar från 2001-2008, 

kompletterades fältarbetet med granskning av hur en facklig företrädare uppmärksammat det 

nya arbetsfältet och medlemmarnas tilläggsuppgifter.  

 

Under arbetet med denna uppsats har jag åter studerat och analyserat materialet, med syfte att 

utvinna ny kunskap ur ett befintligt material. Materialet har även kompletterats med en 

förnyad sökning i SKTF-tidningens nätupplaga (2010-06-13). I uppsatsen diskuterar jag 

således nutida risk- och krishantering utifrån ett urval av empiriskt material och litteratur. 

Diskussionen förs mellan en abstrakt och generell nivå och en mer konkret empirisk, med 

syfte att knyta samman och förstå hur de båda nivåerna samspelar och informerar varandra.  

 

De analytiska begrepp som framförallt används, är kultur och strategi. Kulturbegreppet 

används framförallt med avseende på institutions- och organisationskultur. Utgångspunkten är 

här Mary Douglas (1986) teorier om institutionalisering och Lena Martinssons studie av 

konsensus (2006) där det institutionella tänkandet studerats i praktiken. Blanka Henrikssons 

beskrivning i Metodkompassen (2004) av kultur som en kommunikation människor emellan, i 

en process som ständigt skapas och omskapas, är en annan utgångspunkt. Strategibegreppet 

använder jag utifrån Sverker Hylthén Cavallius (2005) resonemang enligt de Certeau (1984, 

1988) om strategi, taktik och makt. Owe Ronströms Kulturarvspolitik (2007) används 

framförallt med avseende på globalisering, abstrakta expertsystem, strukturer och 

upplevelsers betydelse. Liksom Ronström utgår jag från att följa en aktörs väg genom ett 

konkret sammanhang (2007:21) för att avtäcka mönster och synliggöra ordningar. De 

etnologiska perspektiven är etnicitet (svensk), generation (medelålders män/kvinnor) och 
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klass (yrkes- och/eller akademiskt utbildad medelklass bestående av mellanchefer, 

administratörer och personal ur verksamheten).  

 

Svanberg påpekar i Metodkompassen (2004:14) att en namngiven analysmodell är viktig för 

att skapa ordning och reda vid tolkningen av materialet. Analysmetoden kulturanalys grundas 

på det förändrade synsättet från vad kultur är till vad kultur gör (2004: 167ff). Synsättet 

överensstämmer med uppsatsens syfte och kunskapsmål, att undersöka den institutionella 

kulturens grammatik samt avtäcka mönster och innebörder för att få förklaringar som 

möjliggör förståelse för vilka värden och idéer som är centrala. För att nå detta behöver 

kulturen både brytas ner i sina beståndsdelar och fogas samman till nya enheter. Som medel 

för att nå sådan kunskap samt svaren på uppsatsens centrala frågeställningar, använder jag de 

begrepp som Ehn & Löfgren (1996) anger. Begreppen beskrivs i Metodkompassen även av 

Henriksson: Perspektivering, i betydelsen att inte ta något för givet, att inte låta några detaljer 

vara för triviala, att använda sina egna erfarenheter, omformulera intryck för att se nya 

mönster och samtidigt förhålla sig reflexivt. Kontrastering, att ställa saker mot varandra i 

dikotomier (motsatspar) men samtidigt förhålla sig relativt för att inte övergeneralisera. 

Dramatisering, att överdriva för att lättare se gränserna vid större händelser eller yttre eller 

inre hot, där avvikelser från mönstret påvisar normerna. Experimentering, att låta egna 

känslor och förnimmelser ingå under tolkningsprocessen för att pröva vad som går att göra 

med materialet. Väntan, att låta undersökningen vila så att det undermedvetna får arbeta och 

möjliggöra att underlaget kan ses med nya ögon (2004: 153f).  

 

Henriksson beskriver även de två begrepp som Ehn & Löfgren senare ersatt. Homologisering, 

överensstämmelse mellan livsform och tankesätt och att det som ingår i ett delsystem av en 

kultur bör kunna återfinnas i andra delsystem av samma kultur. Prövning, att genom 

ifrågasättande av den egna analysen leta efter svaga punkter och motsägelser. Homologisering 

kom att ersättas av experimentering och prövning av väntan (2004: 173ff). I uppsatsarbetet 

har samtliga begrepp utom homologisering använts.  

 

Vid kontrasteringen använde jag motsatsparen inifrån/utifrån, operativ/administrativ, 

autonomi/underordning, individ/kollektiv, möjlighet/hinder, normalitet/kris, abstrakt/konkret, 

civil/militär, strategi/taktik, ledare/ledd samt nationellt/regionalt/lokalt, för att i en 

summerande form avtäcka mönster och innebörder. Dessa redovisas under rubriken 

Analysresultat.  
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1.3.1 Källkritik 

Thurén menar att källkritiska metoder måste användas med fantasi, kreativitet gott omdöme 

samt god kunskap om den tid, det ämne och den kultur som studeras (1997: 197). För att 

systematisera mitt källkritiska tänkande, använder jag kriterierna äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet. Jag skiljer också på berättelser om något och lämningarna av 

något.  

 

Via Internet har jag sökt fackliga tidskrifter, faktatexter och forskningsresultat, trots att jag är 

medveten om att Internetmiljön kan påverka såväl förutsättningarna för insamlingen som 

forskningsresultatens kvalitet (Sveningsson, Lövheim, Bergquist 2003: 62). Urvalet av källor 

(1997: 81f) utgår därför från information från Internetsidor som kan bedömas säkra, 

exempelvis faktatexter utlagda på svenska myndigheters webbsidor.  

1.4 Avgränsningar 

 
Området för risk- och krishantering är mycket omfattande. Ur ett stort antal inträffade 

händelser har uppsatsen därför begränsats till studier av främst två i medierna beskrivna 

kriser, tsunamin 2004 och vulkanaskan 2010. Litteraturstudierna har begränsats till de 

områden som bedömts intressanta med avseende på dessa två kriser och uppsatsens centrala 

frågeställningar.  

 

Regelverken bakom landstingens risk- och krishantering gäller även för kommuner men 

studien avgränsas till den institutionella kontexten av ett landsting, ytterligare avgränsat till 

arbetsfältet för förebyggande och förberedande risk- och krishantering. I undersökningen 

särskiljs inte heller offentlig verksamhet från verksamhet som avtalsregleras med annan part 

och utförs på landstingets uppdrag. Genomförandet av andra ”stora arbetsuppgifter” som 

ytterligare hade kunnat avtäcka mönster när det gäller hantering i den institutionella 

kontexten, har inte heller studerats. Ett viktigt påpekande är att studien endast tar sin 

utgångspunkt i landstingets arbetsfält för risk- och krishanteringsarbete. Syftet är således inte 

att utvärdera eller specifikt studera hur landstinget uppfyller de nationella syftena och 

målbilderna.  

 

Uppföljande intervjuer för att stämma av resultat, tolkningar eller förändrade uppfattningar 

har inte genomförts. Intervjuer med fackliga företrädare som kunnat ge fördjupad kunskap om 
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hur informanterna företräds, har inte heller utförts. Detta är dock, liksom studier av eventuella 

skillnader mellan privat och offentlig verksamhet, en möjlighet för framtida forskning.  

1.5 Disposition 

 
I kapitel två beskrivs uppsatsens teoretiska ramverk utifrån teorier om rädslans förändring, 

välfärdskravens upprätthållande, institutionalisering i teori och praktik, samspelet mellan 

strategi, taktik och makt samt ritual som avvärjande praktik. I kapitel tre analyserar, tolkar 

och problematiserar jag det empiriska materialet, sammanvävt med egna reflektioner och de 

tidigare redovisade teorierna. I kapitel fyra förs en avslutande diskussion och i kapitel fem 

redovisas möjliga slutsatser och exempel på vidare forskningsområden. 

2. Teoretisk ram 
 
Uppsatsens ramverk utgörs av teorier om kulturella aspekter på hur fara berättas och rädslan 

förändrats, hur institutioner påverkas av och påverkar tänkandet, hur makt, strategi och taktik 

samspelar och utövas, hur normalitet upprättas/återupprättas och hur ritual används som 

avvärjande praktik.  

2.1 Rädsla 

 
Rädsla är både en naturlig reaktion och en teknik som individen använder för att undvika fara 

som kan hota välmående och liv. Rädslan förstärks, skapas och lärs ut genom medier och 

kommersiella krafter (Stattin 1990: 167, 170). Enligt etnologen Jochum Stattin uppstår 

rädslan situationellt, som en kollektivt bestämd händelse där kulturellt definierade situationer 

anger det. Eftersom rädslan både följer en kollektivt utformad, gemensam grammatik och är 

individuell, menar Stattin att rädslan också är ett kulturellt språk som gestaltar och förtydligar 

kulturgivna tankemodeller.  

 

När språk och symbolik är logiska, är världen begriplig och hanterbar. När systematiken hotas 

eller får en annan innebörd uppstår kaos. Sådan oordning innebär fara som i sin tur kräver 

åtgärd. Rädslan visar oss därmed på det kaos vi kan drabbas av om vi inte handlar rätt. Stattin 

menar att det kan vara värt att reflektera över vilka gränser och kategorier som egentligen 

kommuniceras likväl som vilka sociala markeringar av tid och rum som egentligen uttrycks 

(1990: 95, 101). Värnandet av normalitet förefaller vara den tankemodell och det narrativ 

som, sett i relation till nutida risk- och krishantering, ligger bakom nutida människors 
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ständiga strävan efter att bibehålla den kända systematik och logiska ordning som 

välfärdssamhället står för.14 

 

Vad människor är rädda för har dock förändrats över tid. Exempelvis både levde människor 

förr av den vilda naturen och var rädda för den ”onaturliga” naturen när den inte 

överensstämde med vedertagna kategoriseringar. Gränsöverskridanden som exempelvis 

resande ansågs då farligt och för att upprätthålla de kända ordningarna, användes det 

övernaturliga som yttre gränsvakter. Gränsvakterna talade om när människorna passerade 

gränsen och vad som då skulle komma att drabba dem. Det fanns också både beprövade 

handlingsstrategier inför de reella hot som människor mötte likväl som motmedel i form av 

tabun och riter mot rädslorna för det övernaturliga (Stattin 1990: 151). Ur detta perspektiv är 

det intressant att reflektera över hur nutida risk- och krishantering på motsvarande sätt syftar 

till att möta hoten mot välfärdssamhället (jfr risk- och sårbarhetsanalys för att förutspå 

framtida utfall).  

 

Med civilisationsprocessen följde även en strategi, byggd på inre social kontroll samt oro och 

ängslan när individen gjort fel (1990: 158), i en kulturbunden repertoar av känslor. Stattin 

menar att de yttre gränsvakter som fanns förut, idag har flyttat inom människorna i form av 

inre ängslan, ångest och osäkerhet. Förändringen kan beskrivas som att den tidigare yttre 

kollektiva kontrollen och tydliga gestaltningen övergått i en diffus, inre privatiserande oro. 

Detta hör enligt Stattin samman med nutida förändrade livsmönster och 

auktoritetsförhållanden samt krav på självförverkligande, värderelativism och social 

differentiering (1990: 162f). Exempel på sådana förändrade livsmönster ges även av Bauman 

som beskriver postmodernitetens centrala värden som utgående ifrån hastighet och 

självförverkligande samt målsättningarna om att nå frihet, lycka, kontroll och autonomi 

(Bauman 1999: 9f, 27). 

 

Uppfattningarna om vad hotbilden består av har också förändrats från yttre hot mot 

överlevnad, till hot mot livskvaliteten och inre hot om att göra bort sig eller bli utskämd 

(Stattin 1990: 94). Förmedlat via media som hot mot vår existens (jfr exempelvis klimathot) 

har rädslan för naturen idag omvandlats till en rädsla om naturen (jfr exempelvis miljöarbete) 

(1990: 140f). Andra nutida rädslor handlar om brister i sociala relationer, misstro mot ”de 

                                                 
14 Samhällen och kulturer grundas på kommunikation. Språk och talande anses vara en av de viktigaste kommunikationsvägarna. Narrativ är en fackterm för ”berättande” 

och ”berättelse” och förmedlar roller, relationer, händelser, processer, situationer och miljöer. Centralt är värden, normer, idéer och begrepp som befästs, ifrågasätts eller 

problematiseras för att skapa mening för berättaren och lyssnaren (jfr ex Arvidsson 1999). 
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andra” och rädsla för döden. Samtidigt har de bortförsäkringsmöjligheter som erbjuds av 

kommersiella krafter utifrån massmedialt producerade och förmedlade hot- och idealbilder, 

ökat. Individers rädsla finns på så sätt i ett socialt, kollektivt sammanhang som domineras av 

kultur och inlärt beteende. Känslorna görs till verktyg för kommunikation där kulturellt 

definierade situationer så kräver. Rädslan blir på så sätt både en ”naturlig” reaktion och en 

samhällelig och individuell strategi.  

 

När människor och samhälle blir alltmer upptagna av säkerhet, blir de också allt räddare. 

Faran ökar när ordningen ökar genom att tröskeln sjunker. För att skapa den eftersträvade 

ordningen måste rädslan därför vara ”värd att vara rädd för” (1990: 164, 166ff). Stattin 

påpekar att ett utmärkande drag i den kollektivistiska bondekulturen var den sociala 

ritualisering som gjorde världens grundstrukturer förutsägbara. I det nutida mångkulturella, 

pluralistiska samhället är uttrycken för rädsla däremot varierande och beroende av vilket 

perspektiv och vems horisont de skildras från (1990: 172). Att det inte finns något enkelt 

samband mellan ”verkliga” hot och den uppmärksamhet de får i det politiska beslutsfattandet 

och i samhällsdebatten, framkommer även i forskning om den hotbildspolitiska utvecklingen 

(Eriksson 2004).  

 

Ordet ”hot” uppfattas ofta som något farligt som ännu inte inträffat men säger samtidigt något 

om det som hotas. Med begreppet ”samhällelig säkerhet” görs nationen till objektet och den 

gemensamma identiteten till det centrala värde som ska skyddas mot hoten och som alla ska 

enas kring. Samtidigt bygger tanken om sådan samhörighet på en förväntad konkurrenskraft 

som i sin tur utmanar andra idéer om samhörighet, exempelvis diskriminering och 

exploatering av människor och natur (Martinsson 2006:204).  

 

Ordet ”risk” tilldelas ofta två betydelser. Den första handlar om hur sannolikt det är att ett hot 

ska förverkligas i en tänkt mening om förutsägbarhet och det andra som en synonym till 

”hot”. Eriksson exemplifierar detta med att rökning kan betecknas både som ett hot mot och 

en risk för hälsan (2004:26). De hotbilder som får uppmärksamhet i samhällsdebatten, i 

medierna och hamnar på den politiska dagordningen, är alltid filtrerade tolkningar av 

verkligheten. Vilka aktörer som får och ges möjlighet till makt att formulera hotbilderna, har 

därför betydelse för hur dagordningen sätts (Eriksson 2004). Stattin påpekar dock att rädslan 

för katastrofer trots allt är av godo, eftersom den medverkar till handlingsberedskap och 

överlevnadsstrategier (1990: 124f).  
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Beck (1998) menar att riskerna i dagens postindustriella samhälle snarare utgörs av risker i 

varuproduktion och levnadssätt, än av väpnade angrepp. De komplexa systemen producerar 

sina egna risker som exempelvis gör fler sjuka. Samtidigt har begreppet ”hälsa” normaliserats 

och blivit till en individuell skyldighet. Den latenta kausaliteten hos civilisationens egna hot 

skapar ett ”skuggrike” som gör att allt måste betraktas genom dubblering och uppfattas, 

bedömas och värderas av individerna på ”rätt” sätt. Beck ser därför nutiden som en spekulativ 

tidsålder där det inte längre är möjligt att ”bara vara”. Förmågan att hantera rädsla och oro har 

därför också blivit en privat och politiskt nödvändig kulturell kvalifikation. Som en följd av 

detta bereder moderniseringsriskerna mark för omfördelning av makt, omdefinierat ansvar 

och en mer vetenskaplig och byråkratisk samhällsdiktatur (1998:109f).  

 

Trots att vi oftast inte känner till farorna innan de inträffat, så resonerar vi således som om 

risktagandet kan beräknas på ett objektivt sätt (jfr exempelvis kraven på proaktiv risk- och 

sårbarhetsanalys). Med hänvisning till Douglas & Wildavsky (1983), menar dock Stattin att 

kulturanalys är det enda verktyget som kan påvisa samspelet mellan teknologins kalkylerade 

sannolikheter i fråga om risktagande och människors känslor och upplevelser av riskerna.  

2.2 Institutionellt tänkande 

 
Mary Douglas (1987) använder begreppet institution i betydelsen legitim, social gruppering 

med så självklara sociala förbindelser att de inte ifrågasätts. Individernas tänkande baseras på 

så sätt på institutioner med tydliga ramverk för komplexa argument. Svar uppfattas som ”rätt” 

bara om det utgår från och godtas av det institutionella tänkande som redan finns i 

individernas tankar när de försöker fatta sina beslut. En följd av detta är att när individer fattar 

”egna” beslut i exempelvis en krissituation, så gör de det inte på egen hand, utan utifrån vad 

institutionerna redan har bestämt. Douglas (1987) utgår därmed från samma slags idé om 

kollektiv utformning, individuellt upplevd och utförd, som Stattin (1990).  

 

Institutioner skänker likhet. Ett vedertaget bruk kan anses institutionaliserat när frågan: Varför 

gör du så här? besvaras med att det var det mest lämpliga, naturliga och så har vi alltid gjort. 

Genom socialt baserade analogier indelas saker och ting i klasser som laddas med moral och 

politiskt innehåll. För att behålla sin form måste institutionerna finna legitimitet både av 

naturliga, grundläggande skäl och genom att erbjuda medlemmarna analogier (igenkänning 

och jämförbarhet). Analogierna kan sedan användas både för att undersöka världen och 
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fortsatt rättfärdiga de institutionella reglerna. Den sociala interaktionen byggs upp på narrativ 

(berättelser) om vad som är rätt tänkande och skuldbeläggande av vad som är felaktigt 

tänkande. På så sätt bygger människorna själva institutionerna genom att pressa varandras 

idéer till en gemensam form. Syftet är att bevisa riktigheten och få samtycke från dem som är 

oberoende och självständiga. Sociala institutioner avkodar också informationen åt 

medlemmarna och institutionella organisationer används därför också som ett sätt att lösa 

problem. I det kollektiva minnet lagras och kontrolleras den sociala ordningen men olika 

institutioner betonar olika värden (1987: 1, 4,8, 46f, 63, 70, 91, 112). Eriksson påpekar 

exempelvis att skillnaderna i människors värderingar och världsbilder, gör att de vare sig 

uppfattar ett problem på samma sätt eller kanske ens ser det som ett problem (2004:61). 

Nilsson (2010) har också påvisat att uppfattningar om vad som anses skyddsvärt skiljer sig åt 

mellan tjänstemän. Resonemanget är relevant för uppsatsarbetet, exempelvis med avseende på 

den centrala samhällsnivåns användning av regionala och lokala nivåer som problemlösare. 

Hur den institutionella kontexten formar och indelar medlemmarnas tänkande har också 

betydelse för vilka möjligheter informanterna har att genomföra risk- och 

krishanteringsuppgifterna.  

2.3 Makt, strategi och taktik 

 
Strukturer, rutiner, vanor och institutionella beteenden sätter både gränser för vad människor 

anser möjligt och skapar grund för improvisation och omformning. Sverker Hylthén Cavallius 

(2005: 38 ff) diskuterar med referens till de Certeau (1988), hur makt genererar strategier i 

form av strukturer, institutioner och platser/rum. Med taktiker menar författaren de vardagliga 

praktiker som både utnyttjar och begränsas av maktens strategier, i ett ömsesidigt 

konstituerande utövande.  

 

Makt kan i sammanhanget förstås som ett vardagligt, socialt handlande med etablerade 

sociala positioner som verkar just genom att de utövas. Författaren påpekar med hänvisning 

till Foucault (1984) att makten, beroende av varifrån den betraktas, kan vara både god 

och/eller dålig. Samspelet mellan strategi (där makten definieras), taktik (där makten anpassas 

och omformas för att undgås) och makt ger en inbyggd dynamik där förändring är ett 

normaltillstånd (Hylthén Cavallius 2005: 40f). Därmed blir också maktbegreppet viktigt för 

förståelsen av vad strategier och taktiker är och gör i risk- och krishanteringen.  
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2.4 Ritual 

 
Rit är en social handling som skapas kulturellt och överför kunskap, för samman, integrerar 

och särskiljer individer, samtidigt som den verkar för social kontinuitet. Genom 

transformation och förnyelse både ”gör den något” och ”säger något” (Hornborg 2005:56). 

Ritualer är därmed också en grammatik med sammanhållande verkan för att hantera fara och 

rädsla och ett instrument för att markera gränser och upprätta ordning och struktur (jfr 

exempelvis bondekulturens sociala ritualisering, Stattin 1990). I ritualen förhandlas makt, 

tradition, förnyelse och kontinuitet fram, samtidigt som det skapas mening hos individen 

genom deltagande i ett meningsskapande drama (Hornborg 2005: 20, 43).  

 

De scenariobaserade och ritualiserade risk- och sårbarhetsanalyserna, syftar till att framkalla 

upplevelser och mening genom förutsägelser om framtida utfall. Analyserna markerar 

gränser, ger struktur åt den framåtsyftande tanken samt upprättar en ordning som ska 

säkerställa värden och medverka till handlingsberedskap.  

2.5 Normalitet och ordning  

 
I dagens samhälle förutsätter vi att välfärden ska upprätthållas och har svårt att acceptera 

avvikelser. Gregory Bateson påpekar dock i Metaloger (1986), att världen består av mer 

oordning än ordning. Kampen för den civilisation vi känner innebär därför en ojämn kamp 

mot världens oordning, där de ordningar som skapas ständigt ger fler möjligheter till 

oordning. För att få saker på sin ”rätta” plats måste människor därför ständigt särskilja 

normalt från onormalt, hälsa från sjukdom och rent från orent genom att upprätta gränser. 

Sådana gränser banar i sin tur väg för ännu mer oordning mellan människa och omvärld. 

Samhällets krishanteringssystem skapar i denna mening både en ny verklighet och förbinder 

olika nivåer och aktörer på ett nytt sätt, samtidigt som det gör varje aktör ansvarig. 

2.6 Kulturella begrepp i riskdiskursen 

 
Kaijser och Öhlander (1999) beskriver kulturens innehåll som normer, värden och innebörder. 

Det följande resonemanget om kulturella begrepp har hämtats från min B-uppsats samt en 

nyligen publicerad artikel om katastrofkultur. Begreppen förhåller sig till varandra genom att 

den abstrakta riskkulturen omsluter den något mer specifika säkerhetskulturen vilken i sin tur 

omsluter den mer specifika och konkreta organisationskulturen. Samtidigt påverkar och 

påverkas de sinsemellan av varandra, varför gränserna bör ses som flytande. Begreppen är 
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användbara i diskussionen om hur den abstrakta, generella nivån och den mer konkreta, 

specifika empiriska nivån samspelar och informerar varandra.  

Figur 2 Förhållandet mellan olika kulturella begrepp 

 
 

”Riskkultur” definieras enligt Anthony Giddens (1997) som en fundamental aspekt av 

moderniteten, där medvetenheten om risker används som ett medel för att kolonisera 

framtiden. Giddens anser liksom Beck (1998), att modernitetens reflexivitet präglas mer av 

metodiskt tvivel än av visshet. Eftersom ingen överordnad auktoritet längre har svaren, syftar 

risktänkandet till att stabilisera ett framtida utfall. För att göra människors livsplanering 

hanterbar, behöver också den oro som riskbedömningarna medför då individen ställs inför det 

okända, hanteras (1997: 104, 161f, 216, 275). Olofsson (KBM:s temaserie 2008:3), beskriver 

därför liksom Giddens tilliten som särskilt viktig i osäkra eller riskfyllda situationer. ”Risker” 

uttrycks som framåtsyftande tänkta företeelser, ofta beskrivna i termer av sannolikhet. 

Verkliga, upplevda händelser som kriser och katastrofer beskrivs däremot oftast som 

konsekvenser. Olofsson menar liksom Stattin (1990), att det krävs ett kvalitativt, 

subjektivistiskt perspektiv för att studera såväl hur verkligheten, som risker och kriser 

konstrueras.  

 

Begreppet ”riskkultur” förekommer knappast i dagligt tal. Däremot används exempelvis inom 

kärnkraftindustrin och i offentlig verksamhet det mer positivt laddade begreppet 

”säkerhetskultur”. Betydelsen relateras till attityder, värderingar, övertygelser och normer 

Riskkultur 

Säkerhetskultur 

Organisations- 
kultur 
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med avseende på risk och säkerhet.15 För att uppnå en säkerhetskultur strävar även samhällets 

institutioner efter att påverka och väcka personalens risk- och säkerhetsmedvetande. Det är 

inte ovanligt att man vill kvalitetssäkra detta genom kontroll och mätningar. Ett aktuellt 

exempel på detta är de metoder för patientsäkerhetsarbete och egenkontroll som 

Socialstyrelsen tagit fram.16  

 
”Kulturen i en organisation präglas av de i organisationen rådande värderingarna och 
normerna. Ett uttryck för kulturen i en vårdverksamhet är ledarnas och medarbetarnas 

attityder och förhållningssätt till patientsäkerhet. Dessa attityder och normer återspeglar 
säkerhetsklimatet i en verksamhet. I högriskverksamhet såsom kärnkrafts- offshore- och 

flygindustrin har det visat sig att säkerhetsklimatet har stor betydelse för säkerheten. 
Inom sjukvården internationellt används termen ”Patient Safety Culture” – 
patientsäkerhetskulturen – istället för patientsäkerhetsklimatet, vilket har medfört att vi i 

Sverige använder båda termerna…. Fortlöpande uppföljning av 
patientsäkerhetskulturens utveckling är en viktig komponent i den egenkontroll som 

vårdgivaren är skyldig att genomföra regelbundet (SOSFS 2005:12, 5 kap.) och ger 
värdefull information om organisationens styrkor och svagheter inom 
patientsäkerhetsarbetet”. 

 
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i en organisation med flera i viss mån självständiga 

nivåer. ”Organisationskulturen” är därför inte given utan skapas i ett ständigt samspel mellan 

positioner och roller (Martinsson 2006:29f). Den postmoderna organisationsteorin 

(performance management) syftar till att öka de anställdas prestationsgrad, engagemang och 

delaktighet. Utgångspunkten är en marknadsekonomisk diskurs där samhörigheten och 

delaktigheten förväntas ge ökad konkurrenskraft (Martinsson 2006:204). Förväntningar om 

sådana aktiva roller och gemenskap mellan ledare och arbetare skapas bland annat genom ord 

och begrepp som ”coach” och ”medarbetare”. Med engagemang och entusiasm ska ledaren få 

medarbetarna med sig och coacha dem så att de själva vill prestera. Visionen är ”vi” och 

”tillsammans”. Betydelser och mening skapas dock inte genom en entydig process, utan 

snarare av motsägelser. De anställdas motståndsyttringar gör därför att maktförhållandet 

omförhandlas i en ständig process och samspel mellan olika positioner och roller (Martinsson 

2006:29f).  

 

 

                                                 
15 OKG Aktiebolag menar att säkerhetskultur är svårdefinierad och arbetar därför med en tredelad modell – förståelse, riskstyrning och beteende. 

(http://www.okg.se/templates/Page____725.aspx (2010-05-12). I Säkerhetskulturens nio punkter (MSB) anges att arbetet går ut på att hitta systematiska säkerhetsbrister 

(http://www2.msb.se/upload/Publikationsservice/KBM/Broschyrer%20och%20faktablad/rsa_vastra-gotaland_2007.pdf.2010-08-12).  

16 Att mäta patientsäkerhetskulturen – Handbok för patientsäkerhetsarbete, beskriver en enkätbaserad metod för att mäta patientsäkerhetskulturen (förhållningssätt och 

attityder) hos individer och grupper inom en vårdenhet. Resultaten av mätningarna anses ge vägledning för djupare analyser av orsaker och förbättringsåtgärder 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-12 (2010-06-29). 
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Begreppen och orden förekommer frekvent i den institutionella kontext som uppsatsen utgår 

från men med vissa inomorganisatoriska skillnader. Mats Eriksson (2003: 41f) beskriver hur 

sådana organisatoriska skillnader kan ses genom olika perspektiv. Integrationsperspektivet, 

kännetecknat av en sammanhållande, konsekvent och homogen kultur som delas av hela 

organisationen och differentieringsperspektivet, kännetecknat av kulturella skillnader mellan 

subkulturer, sociala grupper och funktioner inom organisationen. Enligt Eriksson baseras 

organisationskulturen på vad som är gemensamt för individer, verksamma inom samma 

organisation, i form av föreställningar, verklighetsdefinitioner och innebörder. Dessa 

återskapas, förstärks och försvagas i olika situationer (2003: 42f). När det gäller politik och 

politiskt styrda aktiviteter, ser han förhållandet mellan intressen, konflikter och makt som 

centralt. Författaren påpekar också att det i många organisationer även finns en dominerande 

koalition som kontrollerar den organisationspolicy man agerar utifrån (Eriksson 2003:44f).   

 

Via Internet fann jag också en artikel om ”katastrofkultur”, skriven av Hans Ingvar Roth, 

professor i pedagogik vid Stockholms universitet (sökord ”katastrofkultur” artikel 

www.svd.se 2010-05-09). Artikeln utgår från den amerikanske historikern Kevin Rozarios 

nya bok The Culture of Calamity: Disaster and the Making of Modern America (University of 

Chicago Press) som ger en bild av naturkatastrofers inverkan på den amerikanska identiteten 

och samhällskulturen. Oförutsägbarhet, förödande effekter och påtaglig oundviklighet, är här 

kännetecknande. Enligt Roth tillhör Rozario de forskare som skiljer på natur- och 

människoskapade katastrofer, eftersom naturkatastrofer kan ge särskilt destruktiva effekter 

om en stat inte tillräckligt skyddat sin befolkning och bebyggelse.17  

 

En av Rozarios teser uppges vara att katastrofer ofta har olika innebörder och konsekvenser 

för olika grupper, institutioner och regioner (jfr Eriksson 2004). Exempelvis har välbeställda 

grupper i det amerikanska samhället ofta kunnat utnyttja naturkatastroferna som en möjlighet 

till egen fördel. Katastrofer har också legitimerat alltmer vidsträckta befogenheter hos 

maktsträvande politiker och myndigheter med hänvisning till medborgarnas säkerhet. För att 

jämföra med svenska förhållanden, har de politiska befogenheterna också här ökat genom 

exempelvis möjligheten att politiskt klassificera situationer som ”extraordinära”. Enligt 

Rozario har katastrofkulturens (”the culture of calamity”) tidigare prägel av 

”katastrofoptimism” i betydelsen framsteg, kommit att ersättas av en katastrofpessimism. De 

misslyckade insatserna vid Katrina 2005 har exempelvis skapat skepsis inför statens 
                                                 
17 Olofsson visar även på en indelning där begreppet ”kris” oftare används i beskrivningar av störningar och problem i organisationer, politik och sociala relationer, medan 

”katastrof” oftare används för att beskriva naturrelaterade eller teknologiska problem och stora olyckor (KBM:s temaserie 2008:3).  

http://www.svd.se/
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motivation att skydda befolkningen från framtida katastrofer. Förtroendet för samhällets 

institutioner förefaller därmed vara ett centralt värde, väl sammanbundet med förmågan till 

framgångsrik risk- och krishantering.  

 

En reflektion är att katastrofkultur också används kommersiellt inom exempelvis filmindustri 

och turistnäring. Filmer om hur mänskligheten globalt hotas av mänskliga eller övernaturliga 

hot, globala naturkatastrofer och lokala katastrofer med påverkan på stora delar av 

mänskligheten är sådana exempel, liksom den naturskapade katastrofturism som utvecklades i 

samband med vulkanutbrotten på Island då turister uppmanades besöka den ”ilskna 

Eyjafjallajökull” (http://www.vagabond.se/Redaktionellt/Nyheter/?news=139909, 2010-05-

31). 

2.7 Forskningsläge 

 
Det pågår mycket forskning inom området risk- och krishantering. Flera universitet och 

högskolor bedriver forskning utifrån olika områden, exempelvis KRIHS (Kris och risk i det 

heterogena samhället) vid Mitthögskolan, LUCRAM (Lunds universitets centrum för 

riskanalys och riskmanagement) vid Lunds universitet och CRISMART (Crises management 

researching and management) vid Försvarshögskolan. Under uppsatsarbetet har jag dock 

främst använt mig av etnologisk forskning, exempelvis om riskers normalisering i polisarbete 

(Carlström 1999) och ambulansverksamhet (Tangherlini 1998), kulturarvspolitik och 

produktion av kulturarv (Ronström 2007) samt konsensus genom materialisering och praktik 

(Martinsson 2006).  

 

I en sammanställning av samhällsvetenskaplig risk- och krisforskning (forskargruppen 

KRIHS, Institutionen för samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund) framhålls 

behov av forskning kring människors riskmedvetenhet, människors upplevda behov av stöd 

vid kriser, riskförståelse och riskbeteenden samt offentliga organisationers analys och 

hantering av olika befolkningsgruppers sårbarhet. Jag fann i denna sammanställning ingen 

rekommendation om forskning kring den bakomliggande politiken, 

institutionaliseringsprocessen eller situationen för dem som har att praktisera och konkretisera 

risk- och krishanteringsuppgifterna.  

http://www.vagabond.se/Redaktionellt/Nyheter/?news=139909
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3. Analysresultat  
 
I uppsatsen diskuterar jag nutida risk- och krishantering utifrån ett urval av empiriskt material 

och litteratur. Diskussionen förs mellan en abstrakt och generell nivå och en mer konkret 

empirisk nivå, med syfte att knyta samman och förstå hur de båda nivåerna samspelar och 

informerar varandra. Under kulturanalysen har jag framförallt fokuserat på svaren från de 

informanter som lokalt och i vardagen praktiserar risk- och krishanteringsuppgifterna. I detta 

kapitel analyserar, tolkar och problematiserar jag materialet, sammanvävt med mina egna 

reflektioner och det teoretiska ramverket (kapitel två).  

3.1 Kultur 

 
Människors uppfattningar om hur något är, är kulturellt betingat och görs ständigt genom 

förhandlingsbara, föränderliga gränser och omförhandling av makt och motstånd. Detta sker i 

ett växelspel där strategier och taktiker mellan ledare och ledda på alla nivåer utförs och 

påverkas.  

 

Giddens (1997) och Beck (1998) ser riskkulturen som en fundamental del av moderniteten 

och ett medel för att kolonisera framtiden. För att motverka risker som kan påverka 

modernitetens uppnådda välfärd negativt, strävar därför samhällets institutioner ofta efter att 

uppnå en god säkerhetskultur, i betydelsen risk- och säkerhetsmedveten verksamhet. Då de 

organisationskulturer som människor verkar inom ständigt omskapas, så förhandlas, förstärks 

och omskapas även säkerhetskulturen i ett ständigt samspel med risk- och 

organisationskulturen. Generellt påverkar och påverkas den abstrakta postmoderna 

riskkulturen med sina självproducerande risker och den mer konkreta säkerhetskulturen med 

sina risker mot individer och verksamhet, på så sätt även inifrån av organisationskulturen med 

dess värden och synsätt på risker och riskhantering. Gränserna mellan risk-, säkerhets- och 

organisationskultur blir genom denna ständiga påverkan, flytande (figur 2). 

 

Trots den institutionella ramen och likheten (Douglas 1987), synliggörs differentierande 

olikheter i det som utifrån den centrala nivån retoriskt benämns som en nivå och institution 

(landsting). Inifrån framstår exempelvis institutionen/organisationen både mångfacetterad och 

differentierad (Eriksson 2003) med divergerande och likartade drag. Informanterna framhåller 

själva detta direkt och indirekt, när de återkommande beskriver sina egna och andras skilda 



 34 

och gemensamma föreställningar, verklighetsdefinitioner och innebörder. Dessa förefaller 

berättas, återskapas, förstärkas och försvagas i olika situationer.  

3.1.1 Ritual  

De proaktiva, performativa, scenariobaserade och ritualiserade risk- och sårbarhetsanalyserna, 

syftar till att framkalla upplevelser av insikt och mening genom förutsägelser om framtida 

utfall. Analyserna markerar gränser och ger ordning och struktur åt den framåtsyftande 

tanken, likväl som de syftar till att upprätta en ordning som säkerställer värden och medverkar 

till handlingsberedskap. Att i tanken framkalla konsekvenser som innebär förlust av 

värdefulla värden, handlar om att använda människors rädsla för kriser och katastrofer till att 

ge insikter som motiverar till handlingsberedskap och överlevnadsstrategier (jfr Stattin 1990: 

124f).  

 

Samhällets principer om ansvar, närhet och likhet i risk- och krishanteringen ställer krav både 

på allas riskmedvetande och på enskilda aktörer att hantera kriser i samverkan med andra 

(www.regeringen.se). I den institutionella kontext som uppsatsen utgår från, är ”tillsammans” 

också ett vanligt uttryck, såväl för hur riskerna ska hanteras som för att göra alla delaktiga och 

ansvariga för upprätthållandet av välfärd. Den samhälleliga strategin för att uppnå, 

upprätthålla och återupprätta de postmoderna målsättningarna och den ordning som 

människorna lärt sig att betrakta som normal, kan således förefalla grundad på både den 

postmoderna tankemodellen om generell risk- och krishantering och på den postmoderna 

organisationsteorin. För att upprätthålla och återställa det som betraktas värdefullt används 

risk- och krishantering som ritual och medel. 

3.1.2 Värden  

Narrativ tar enligt Stattins (1990) och Douglas (1987) resonemang, sin utgångspunkt i en 

gemensam, institutionellt betingad, kollektiv utformning som upplevs och utförs individuellt. 

Temat i narrativet om samhällets krishanteringssystem, handlar om oväntade, snabbt 

uppkommande situationer med negativa konsekvenser för centralt formulerade värden som 

exempelvis demokrati, rättsäkerhet, produktion, funktionalitet, trygghet, hälsa, förtroende och 

autonomi.  

 

Hastighet och självförverkligande genom individuell spontanitet, vilja och ansträngning för 

att nå målen om frihet, lycka, kontroll och autonomi, är centrala värden i postmoderniteten 

(Bauman 1999: 9f, 27). Dessa utsätts dock för ständiga prövningar (Bateson 1986). 

http://www.regeringen.se/
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Förtroendet och dess upprätthållande förefaller vara ett dominerande värde i risk- och 

krishanteringen, möjligen på grund av kopplingen till den postmoderna rädslan för att göra 

bort sig/känna skam. Vad som anses värdefullt förändras dock över tid, liksom vad som kan 

hota detta (jfr Stattin 1990). Kris ”finns” på så sätt inte, utan uppstår som en social 

konstruktion grundad på individuella och kollektiva upplevelser och känslor av att värdefulla 

värden hotas eller förstörs.  

 

Verksamhetens vardagliga arbetsuppgifter med patienter, kunder och besökare samt olika 

stödprocesser för dessa verksamheter, är ett prioriterat värde för flertalet informanter. Det 

förefaller också som om de i likhet med poliserna i Carlströms studie (1999), ser den 

skattebetalande allmänheten som sin ”verkliga” uppdragsgivare när de i svaren återkommande 

värnar allmänhetens intressen genom att påpeka vad och vem verksamheten främst är till för.  

 

Genom intervjuerna framstår olika problem med den proaktiva risk- och krishanteringen. 

Problemen som beskrivs som abstraktioner, oklarheter och osäkerheter i risk- och 

krishanteringen, förefaller bottna i avsaknaden av kommunicerade, gemensamt accepterade, 

organisatoriska värden och normer. Detta, tillsammans med stark autonomi och möjliga 

målkonflikter mellan individuella, kollektiva och organisatoriska intressen, leder till olika 

tolkningar av vad som egentligen avses och vad som ska uppnås, exempelvis med 

begreppsdefinitionerna (tabell 1). Klarhet och konsensus om tolkningar och värdegrund, bör 

därmed vara av betydelse såväl för genomförandet av den eftersträvade risk- och 

krishanteringsmodellen som för att underlätta informanternas arbetsvardag. 

3.1.3 Nyckelord 

Ord som ”tid”, ”resurser”, ”pengar” och ”effektivitet” återkommer ofta i informanternas svar 

och utgår ofta från prestationsinriktade, självklara premisser som inte kan ifrågasättas – men 

motiven skiljer sig åt:  

 
”Vi måste få mer tid och pengar för det här, det bara läggs på. Problemet är när man för 

varje nytt område tar från det befintliga. Någon måste ta hand om det, förenkla det, det 
måste skötas centralt, kunna göras samordnat”. Informant 18. 
 

”Vi kommer inte att driva detta, vi måste helt inrikta oss på vår verksamhet”. Informant 
15.  

 
”Min chef tycker att det här är viktigt, så jag har fått mer tid”. Informant 8. 
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Såväl individuellt som kollektivt görs viljan att arbeta med de uppgifter man ursprungligen 

utbildats för, tillsammans med begrepp som ”ekonomi”, ”tid” och ”verksamhet”, till 

prioriterade värden för flertalet informanter. Detta framstår särskilt tydligt bland de 

informanter som i vardagen arbetar mer operativt. Dessa uttrycker också oftare att de 

proaktiva analyserna är abstrakta och svåra att genomföra. Flera av de informanter som varit 

engagerade i det tidigare, traditionella, institutionaliserade beredskapsarbetet (mot väpnade 

angrepp) beskriver det som mer konkret än dagens risk- och krishantering. Ett problem som 

lyfts fram är exempelvis att dagens proaktiva analyser ställer krav på ett nytt tankesätt, 

kunskap och utbildning.  

3.1.4 Samspel och avvägningar 

För att motverka oordningar som kan hota välfärdssamhället, utformas således samhälleliga 

strategier. Dessa omsätts i kollektiva och individuella taktiker samt ritualiserade och 

avvärjande praktiker. Detta sker i ett samspel inom och mellan samhällsnivåerna där makt och 

kultur påverkar och påverkas, utformas och omvandlas. I samspelet sker avvägningar mellan 

tolkning, förverkligande, legalitet, legitimitet, retorik, institutionell tradition och 

organisatorisk praktik. I den ena vågskålen finns trygghets- och säkerhetskraven och i den 

andra produktions- och välfärdskraven. Vulkanutbrottet på Island 2010 är ett av många 

exempel på hur balansakten sker. När de ekonomiska effekterna blev tydliga startade en 

diskussion om säkerhetskravens relevans, där behovet av fortsatt produktion lyftes fram av 

flygindustrin, näringslivet, allmänheten och medierna. Balans uppnåddes genom lättnader i 

säkerhetskraven – men det kan naturligtvis inte uteslutas att säkerhetskraven inledningsvis var 

alltför höga.  

 

Avvägningar görs också mellan hinder/möjligheter och förväntningar/möjligheter, exempelvis 

mellan allmänhetens förväntningar och samhällets möjligheter och intentioner. I samband 

med tsunamin 2004 tydliggjordes detta då semestrande allmänhet och nyhetsbevakande 

medier uttryckte förväntningar på svenska politiker att agera långt utanför de svenska, 

nationella gränserna. Samspelet handlar också om förändring och om hur svåra situationer 

kan användas och leda till nya möjligheter genom ökad uppmärksamhet, individuell och 

kollektiv kreativitet samt kommersiell utveckling. Sådana möjligheter skapas exempelvis då 

individuella, uppmärksammade öden i medierna ger nya möjligheter för självförverkligande, 

då katastroffilmindustrin massproducerar filmer och då katastrofturismen utvecklas.  
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3.2 Strategi och taktik 

 
Eftersom möjligheterna till oordning växer då världen ordnas (Bateson 1986) så kommer 

samtidigt de nya strukturer som ställs upp för att ordna och upprätthålla världen, att utsättas 

för ständigt nya, okända prövningar. Den samhälleliga strategin för att förutspå sådana 

framtida utfall och motverka rädslan för hoten mot välfärden, är ritualiserade praktiker för 

exempelvis förvarning, omvärldsbevakning (Agrell 2005) och proaktiv analys. De 

lagstadgade risk- och sårbarhetsanalyserna syftar exempelvis till att konkretisera abstrakta hot 

och risker med avsikt att bedöma och förbättra förmågan att hantera dem. För att hantera 

dessa uppgifter utformar informanterna olika taktiker. Dessa kan både verka avvärjande mot 

och starkt engagerande för risk- och krishanteringsuppgifterna. En reflektion är att de något 

äldre informanterna förefaller mer inriktade mot att motverka konkreta risker mot individ 

(exempelvis konkreta risker i arbetsmiljön och skydd mot ohälsa) medan de något yngre 

tenderar att inrikta sig mer mot organisatoriska risker, beslutsprocesser och kommunikation. 

Att praktisera risk- och krishanteringen innebär också att begripliggöra arbetet för chefer och 

anställda samt genomföra och rapportera risk- och sårbarhetsanalyser.  

 

”Det är viktigt att alla chefer ser helheten och förstår vad som måste göras, det är där 
det brister, de tror att det är någon annan som gör detta, att det sköts av någon annan, 

att det inte är något problem”. Informant 3.  

 
Informanterna har olika uppfattningar om hur risk- och krishanteringsuppgifterna ska utföras 

och skapar därför olika taktiker för känslan av meningsfullhet, egennytta och 

verksamhetsförverkligande. Konstruktionerna förefaller även syfta till att öka den interna 

legitimiteten för uppgifternas genomförande. Självförverkligande (karriär), 

verksamhetsförverkligande (kopplat till ekonomi genom minskade verksamhetsstörningar 

alternativt avvärjande för att främja den huvudsakliga verksamheten) och 

kvalitetsförbättrande (ökad förmåga) är exempel på sådana taktiker.  

 

Douglas (1987) menar att institutioner skänker likhet (1987:22) i form av ett likartat tankesätt. 

Det är därmed möjligt att de tolkningsramar informanterna använder i risk- och 

krishanteringsarbetet och när de utformar taktikerna, grundas på en förförståelse som baseras 

på såväl det institutionella tankesättet och organisationskulturen som kunskaper och 

erfarenheter förvärvade i dåtid. De proaktiva analyser som ska genomföras, utspelar sig 

däremot i en tänkt, förutspådd framtid. En framtid som ska koloniseras med hjälp av en tänkt 

oönskad situation vars konsekvenser ska identifieras och åtgärdas. Nya konkreta situationer 

och hotbilder uppkommer däremot i en upplevd nutid som ger faktiska, reella erfarenheter. 
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Problemet med att från nuet kolonisera det framtida utfallet genom proaktiva analyser, finns 

därmed i svårigheterna att ”tänka det otänkbara”, de ”ickehändelser” som tolkningsramen 

ännu inte rymmer. Informanterna återkommer exempelvis också ofta till hur de upplever sig 

själva i en konkret ”verklighet” medan risk- och krishanteringen befinner sig i en mer abstrakt 

”overklighet”.  

3.2.1 Motiv och meningsskapande 

Några informanter beskriver att de ser en risk för konkurrens om resurser mellan befintliga 

och tillkommande arbetsuppgifter. De menar att det därför är viktigt att motivera de chefer 

som prioriterar och ger resurser för genomförandet av risk- och krishanteringsuppgifterna. I 

intervjuerna visar det sig också tydligt att de chefer som har en egen förförståelse, också 

tydligare beskriver hur de främjar risk- och krishanteringsuppgifternas genomförande. Några 

svar i korthet på frågan om drivkrafter i arbetet:  

 
”Finns en kultur i verksamheten att ta hand om och lösa problem, en lojalitet.” Intervju 7 

”En vilja att få ihop ett säkerhetstänk. Annars känns det som en sak vid sidan om. Det 
handlar om att använda sin fantasi. Kartan ska skrivas om och verksamheten ses med nya 

ögon.”. Intervju 3 
 
”Det är en ansvarsfråga, när vi får alltfler uppgifter är sårbarhetsfrågorna viktiga.” 

Intervju 11 
”Skapa en bra säkerhet för personal och patienter, handlar om kvalitet.” Intervju 14 

”Tid och pengar.” Intervju 18 
 
”Vad som hänt oss motiverar alla.” Intervju 9 

”Har varit med om svåra händelser.” Intervju 17 
”Att identifiera riskerna.” Intervju 10 

”Få nytta av det, rätta till brister. Använda exempel som man är berörd av.” Intervju 2 
 

”Hitta personer som har intresse av frågorna.” Intervju 1 
”Att lära av varandra, få mer kunskap men det måste styras uppifrån.” Intervju 15 

 
Genom olika konkretiserande taktiker förefaller således fokus flyttas närmre individerna och 

handlingsutrymme skapas. Taktikerna förefaller även syfta till att öka upplevelsen av 

meningsfullhet. Några informanter beskriver exempelvis ”nyttan” med analyserna som 

möjligheten att upptäcka och åtgärda brister som kan öka verksamhetens ekonomiska 

förutsättningar genom minskade verksamhetsstörningar. Andra menar att ”nyttan” är att 

identifiera och motverka konkreta risker i arbetsmiljön och verka för att de anställda 

exempelvis får ny skyddsutrustning. Flera informanter talar engagerat om hur de med hjälp av 

en ökad riskmedvetenhet önskar förbättra ”verksamhetens säkerhetskultur”. Några 

informanter menar att de upplevt att analyser utifrån ett tänkt scenario/utfall gett ökad insikt 
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bland de medverkande. De berättar också att de lärt sig mycket om och av varandra under 

analyserna och framhåller detta som det meningsfulla med risk- och krishanteringsarbetet.  

 

En annan taktik handlar om att prestera och leverera resultat för att bli klar med uppgiften och 

kunna återgå till de ”normala” vardagsuppgifterna. Det kan därmed förefalla som om flera 

informanter framförallt drivs av krav på uppgifternas genomförande utifrån, än av en inre 

motivation och förståelse. Informant 1 påpekar också att verksamheten inte har någon kultur 

eller vana att lägga ner arbete på risk- och krishantering. Informanternas uppfattningar om 

huruvida den nya risk- och krishanteringen är till nytta eller hinder för verksamhetens 

förverkligande och/eller det egna självförverkligandet skiljer sig således åt. Några beskriver 

exempelvis också hur de ser en möjlighet till karriärutveckling genom de nya risk- och 

krishanteringsuppgifterna – medan andra menar att de är ett hinder mot självförverkligande 

genom de vardagliga arbetsuppgifterna.  

 
”Jag jobbar aktivt för att ta på mig fler uppgifter inom det här området och få mer tid för 
det”. Informant 17 

 
”Det är en ansvarsfråga, när vi får allt fler uppgifter är sårbarhetsfrågorna viktiga, så vi 
kan se vilka åtgärder som måste genomföras så att vi kan fullgöra våra uppdrag”. 

Informant 11 
 

”Uppgiften faller utanför vår verksamhet, den skiljer sig från det dagliga arbetet. Bra att 
ha med men vem säger att detta ska prioriteras framför annat arbete?”. Informant 12 
 

”Vi kommer inte att driva detta, vi måste helt inrikta oss på vår verksamhet”. Informant 
15 

 

Informanterna ger uttryck för individuell och organisatorisk autonomi samt behov av att 

omforma uppgifterna för den egna verksamheten. En möjlig tolkning är att de upplever 

samhällets syfte som alltför oklart eller abstrakt för att skapa ”egen” meningsfullhet och 

upplevelse av ”nytta”. En möjlighet är dock att den kreativitet som omformningen innebär, 

ökar meningsfullheten, leder till lösningar som samspelar med och omskapar risk- och 

krishanteringsuppgifterna och ökar riskmedvetenheten.   

3.3 Riskmedvetenhet och riskhantering 

 
En uppgift för informanterna handlar om att öka riskmedvetenheten i den egna verksamheten. 

Problemet med detta är riskernas ständiga förändringsprocess, som innebär att riskerna 

tenderar att ändra form så snart medvetenheten ökat. Ett annat problem är att när människorna 

väl medvetandegjorts så blir riskerna en del i berättelserna. Risker som människor på så sätt 
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känner igen och hanterar, gör faran mindre skrämmande trots att själva risken består. 

Vardagliga risker blir därmed inte uppseendeväckande, utan en del av det normala. 

Riskmedvetenheten och den eftersträvade säkerhetskulturen är därmed en ”färskvara” som 

förutsätter att nya risker ständigt tänks ut och kommuniceras om medvetenheten ska 

upprätthållas. En informant påpekar också att det var först när verksamheten ställdes inför 

”skarpt läge” och risken upplevdes, som verklig insikt och medvetenhet gavs. Det är möjligt 

att de analyser och övningar som informanterna genomför, leder till insikter hos dem som 

deltar. Insikterna förefaller dock ”stanna” hos deltagarna, utan vidare spridning i 

organisationen (Nilsson 2010). Riskmedvetenheten görs på så sätt snarare individuellt än 

organisatoriskt. En logisk följd av detta är att riskmedvetenhet och säkerhetskultur svårligen 

låter sig institutionaliseras. Det är dock troligt att de tidigare beskrivna lösningar och taktiker 

som informanterna utformar och använder, både påverkar och påverkas av organisations- och 

säkerhetskulturen. I strävan efter ökad riskmedvetenhet finns också en inbyggd fara om risker 

kommuniceras alltför ofta, kallad ”ropa på vargen syndromet” (Eriksson 2004). 

Konsekvensen kan både bli att andra reella risker missas och att den som ”ropar” förlorar 

förtroende och popularitet.  

 

När uppmärksammade, ”tänkta” risker byggts in i och institutionaliserats i riskmedvetandet, 

övergår de i kollektiva ordningar, ritualer och regler och ett analogiskt tänkande i 

igenkänningsbara situationer. En informant menar också att kända risker i motsats till nya 

”otänkta” risker ökar deltagarnas motivation att delta i analyserna, genom att de upplevs mer 

”verkliga”. Vid nya tidigare ”otänkta” risker saknas möjlighet till analogi, varför de både 

upplevs mer abstrakta och förutsätter ett kreativt, flexibelt tänkande. Människors svårigheter 

att tänka ut, ta till sig och använda nya ”otänkbara” hot och risker redan innan de inträffat, 

innebär därför problem i den proaktiva risk- och krishanteringen. Artikeln ”Redo för kris” 

åskådliggör detta:  

 
”… Men fantasin har sina begränsningar. Hur många hade hört ordet tsunami innan den 

inträffade? Vem hade kunnat tänka sig att en färja som Estonia kunde sjunka? Och 
stormen Gudrun – kan så många träd blåsa ned på en gång? 
 

… Det finns inte två händelser som är lika och därför kan inte krisplaner vara 
detaljerade. De måste vara generella och helst ska så många medarbetare som möjligt 

var med i krisplaneringen. 
 
– Det viktiga är den mentala förberedelsen. För när det väl händer tar man sällan fram 

planen. Man skjuter från höften. – Eller som Eisenhower sade: ”Planen är inget, 
planeringen är allt”.”(http://sktftidningen.se/zino.aspx?articleID=12764).  

 

http://sktftidningen.se/zino.aspx?articleID=12764
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Människor kategoriserar således riskfyllda situationer genom analogi (jämförelse med tidigare 

erfarenheter), vilket ger igenkänning och trygghet när situationen ska hanteras (jfr Agrell 

2005). Vardaglig olyckshantering i riskfyllda branscher övas, hanteras och görs på så sätt 

medvetet till igenkänningsbara, normala, vardagliga aktiviteter. Känslan och upplevelsen av 

fara och rädsla återfinns därmed snarare i situationer där tidigare erfarenhet saknas och 

jämförelse inte är möjlig. Hot som påverkar möjligheten att bedriva verksamhet kan 

exempelvis komma att uppfattas som en sådan fara, vilket både Carlström (1999) och 

Tangherlini (1998) visat. Informanterna bekräftar detta när de på motsvarande sätt värnar sina 

vardagliga arbetsuppgifter. Någon beskriver också de nya tillkommande risk- och 

krishanteringsuppgifterna som en större risk för verksamheten än de risker samhället menar 

att dessa ska motverka. 

 

En fråga handlar därmed om huruvida en kollektivt ökad förförståelse är en förutsättning 

såväl för en grundläggande, kollektivt ökad riskmedvetenhet som för genomförandet av risk- 

och krishanteringsuppgifterna. En annan fråga handlar om hur det analogiska tänkande som 

en ökad riskmedvetenhet ger, samtidigt ska kunna inrymma möjligheter till kreativa, flexibla 

lösningar på nya kriser och därmed ge en ökad krishanteringsförmåga. Frågorna bör vara av 

samhällsintresse för att såväl institutionalisera och utveckla den nya eftersträvade risk- och 

krishanteringspolitiken och öka hanteringsmöjligheterna då nya, ”otänkta” situationer av fara 

inträffar som för att stödja de individer som har att utföra uppgifterna.  

3.3.1 Riskproduktion 

I det överskott på information och underskott på uppmärksamhet som finns i det moderna 

samhället, bidrar förmågan att fånga uppmärksamhet till olika slags kapital. Varför vissa 

hotbilder får politiskt genomslag och inte andra, kan enligt Johan Eriksson & Erik Noreen 

(KBM:s temaserie 2006:6) handla om ”hotbildsentreprenörernas” val av strategier och 

tillgång till media. Stereotyper, särskilt om de delas av journalister som kollektiv, kan därför 

få stor betydelse, exempelvis för vilka risker som väljs ut som nyheter (KBM:s temaserie 

2005:7 s. 35, 39, 44). Vad som är en risk avgörs därmed i ett samspel mellan medierna och 

deras källor. Kriskonstruktioner utifrån vissa uppfattningar avgörs däremot snarare inom 

medierna, ofta baserat på uppfattningar om hanteringen av situationen. Hanteringen kan 

därför vara avgörande för hur situationen berättas – med de möjligheter och svårigheter detta 

kan innebära när det gäller att upprätthålla postmoderna centrala värden som exempelvis 

förtroende och popularitet. En nutida rädsla som riskhanteringen har som mål att motverka. 
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Rollfördelningen gör därmed media till en maktfaktor, inte minst när det gäller hur faran 

berättas, kommuniceras och uppmärksammas. Utifrån resonemanget om att de postmoderna 

komplexa systemen skapar sina egna risker, ställs samtidigt krav på individerna att bedöma, 

uppfatta och hantera riskerna på ”rätt” sätt (Beck 1998). Eftersom förmågan att hantera rädsla 

och oro på så sätt blir till en individuell och politisk kulturell kvalifikation, bereder riskerna 

och deras hantering också mark för omfördelning av makt. Detta gör i sin tur riskhantering 

och riskmedvetenhet till politiska aktiviteter.  

3.4 Krishantering 

 
Krishantering handlar om att återupprätta och/eller vidareutveckla normaltillståndet. Kriser 

konstruerar, upprättar och bekräftar på så sätt världen, så som människor ser den. Samtidigt 

har välfärdssamhället inneburit att både kraven på och tilliten till grundläggande värden 

såsom vatten, mat, transportsystem, media och teknologi, likväl som på samhället som 

möjliggör detta, ökat (jfr Ronström 2007:115ff). 

 

Avvikelser från normaliteten i form av oönskade förändringar (”kriser”) kan anses uppstå 

situationellt och vara kulturellt betingade (jfr exempelvis Stattin 1990, Douglas 1987). De 

konstateras ofta utifrån en subjektiv bedömning av upplevda hot mot de värden som 

individen, kollektivet eller samhället bedömer värdefulla. En situation som inte 

överensstämmer med de kriterier som definitionerna (exempelvis Tabell 1) anger och/eller där 

möjlighet till analogiskt tänkande saknas, kan på så sätt leda till fördröjd eller nedsatt 

handlingskraft. Om kris ses som en social konstruktion byggd på situationellt och kulturellt 

givna känslor, blir det därför brister i förvarning, förförståelse, tolkning, kommunikation och 

hantering som kan göra situationen till en kris med krav på särskild hantering. I denna mening 

konstrueras kriser ofta i och av medierna (jfr Eriksson & Noréen KBM:s temaserie 2006:6).  

 

Berättelserna om en situation avgör således ofta hur den kategoriseras. Vulkanutbrotten på 

Island beskrevs exempelvis som en ”katastrof” (Dagens Nyheter, 

www.dn.se/ekonomi/vulkanaskan-varsta-storningen-sedan-andra-varldskriget.1.1081378, 

2010-06-29). En isländsk bonde uttryckte däremot: ”It´s a part of our culture and nature, it´s 

normal” i en intervju i Sveriges Radios lokalradio Malmöhus (2010-04-21). Trots möjligheten 

till analogi, ledde vulkanaskan till ekonomiska, känslomässiga och hälsomässiga 

konsekvenser. Oron i samband med händelsen föreföll dock framförallt handla om osäkerhet 

om askan var hälsofarlig och huruvida man var drabbad eller inte. En förklaring kan vara att 

http://www.dn.se/ekonomi/vulkanaskan-varsta-storningen-sedan-andra-varldskriget.1.1081378
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beroenden i det nutida, komplexa, tätt sammanvävda, globala samhället ofta är både 

inbäddade och oklara. Situationen föranledde dock faktiska ekonomiska förluster för 

näringslivet, ökad belastning på alternativa transporter och problem med organ- och 

sjuktransporter. Den blev dock knappast någon ”katastrof” för samhällets funktionalitet eller 

liv och hälsa för friska individer. Trots att vulkanaskans spridning krävde gränsöverskridande 

hantering blev händelsen inte heller någon ”extraordinär händelse” (jfr definition, Tabell 1) 

som krävde samordnade resurser. Snarare enade den resenärer som själva sökte alternativa 

resvägar och samordnade lösningar. Händelsen visar också på det tidigare beskrivna 

samspelet mellan kommersiella produktionskrav, upprätthållandet av samhällets funktionalitet 

och flygindustrins, personalens och resenärernas trygghetskrav. Genom att införa lättnader i 

säkerhetskraven kunde verksamheten till stora delar upprätthållas.  

 

Vid tsunamin 2004 var problemet i stället att faran var otänkbar, geografiskt avlägsen och att 

oväntat många svenskar befann sig där. Rummet, tiden, avsaknaden av analogi, stora 

konsekvenser att hantera och kulturell förståelse, visade sig därför vara faktorer av betydelse 

för riskmedvetandet och möjligheten till krishantering. Tsunamins konsekvenser ställde krav 

på en flexibel krishantering. Samhällets lösning för att hantera civila hot mot välfärden 

handlar om skicklig organisering och institutionalisering. Sådana lösningar söker dock 

samtidigt sina egna problem i samspelet mellan expertsystemet och tilliten samt mellan 

kollektiva, abstrakta strukturer och konkreta individer (jfr Ronström 2007:21, 117f). Alltför 

styrande termer och begrepp samt analogisk krishantering, kan vara till hinder vid hanteringen 

av sådana ”nya” krissituationer. De ordningar människor skapar genom regler och rutiner, 

skapar därmed sina egna problem.  

 

Både tsunamin (2004) och vulkanaskan (2010) visade sig gränsöverskridande ena de 

drabbade. I intervjuerna påpekar också flera informanter att situationer som uppstår lokalt 

måste hanteras gränsöverskridande. Frågan blir därmed var de naturliga referenspunkterna är 

vid en händelse – inom organisationen, i den geografiska närheten eller tillsammans med 

andra drabbade? 

 

”Kris” är inte ett definierat begrepp för landstingen (jfr Tabell 1), möjligen för att den 

subjektiva bedömningsgrund av vilka värden som står på spel som en sådan definition måste 

grundas på, innebär svårigheter. Sociala faktorer påverkar exempelvis såväl hur människor 

konstruerar verkligheten som dess risker, kriser och kriskommunikation (Olofsson (KBM:s 
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temaserie 2008:3). De värden som ska skyddas och de hot som ska bedömas, bedöms därmed 

olika av olika individer, vilket också intervjuerna visar. Idag förefaller det också saknas 

konsensus om vilka konkreta värden som ska skyddas. En konsekvens av detta kan vara de 

svårigheter informanterna beskriver om att uppnå organisatorisk legitimitet för de uppgifter 

som samhällets krishanteringssystem ställer krav på.  

3.5 Organisatoriskt och institutionaliserat tänk  

 
Ansvaret för risk- och krishanteringen har förts allt längre ut, till aktörer på alla 

samhällsnivåer. Hur risk- och krishanteringsuppgifterna ska hanteras, avgörs däremot av varje 

aktör utifrån ansvarsprincipen, den egna förförståelsen och tolkningsramen. En tolkningsram 

som avgörs av såväl det institutionella tankesättet som individuella intressen, mönsterseenden 

och organisationskultur (Douglas 1987, Agrell 2005). Tolkningsramen påverkas och påverkar 

i sin tur både synen på vad som ska skyddas och hur det ska göras.  

 

Då språk och symbolik är logiska, är världen begriplig och hanterbar men när den kända 

systematiken hotas eller får en annan innebörd, så uppstår oordning som kräver åtgärd. När 

individer fattar sina ”egna” beslut i en situation som upplevs hota de värden individen värnar 

(exempelvis ursprungliga arbetsuppgifter och ”vardag”), så gör de det dock inte på egen hand. 

Det görs snarare utifrån vad institutionerna redan har bestämt genom en kollektiv utformning 

som i sin tur upplevs och utförs individuellt (Douglas 1987, Stattin 1990). Resonemanget 

förefaller genom svaren relevant, såväl då hanteringen av nya, tillkommande arbetsuppgifter 

hotar vardagens normalitet som när andra oönskade, allvarliga och/eller extraordinära 

situationer mot vardagens normalitet uppstår. 

 

Den komplexa begreppsbilden (jfr Tabell 1) medför att orden, begreppen och risk- och 

krishanteringen har olika betydelser för olika aktörer, även inom en och samma organisation. 

De många tolkningarna och valmöjligheterna skapar individuell osäkerhet och svårigheter att 

förstå och uppnå målbilderna. Samtidigt ger detta utrymme för självförverkligande genom 

organisatorisk och individuell autonomi. Relationen mellan dessa olika värden bör diskuteras 

liksom frågan om en mer enhetlig organisationskultur med gemensamt accepterad värdegrund 

är en förutsättning såväl för att främja organisations- och säkerhetskulturen som för att 

underlätta informanternas genomförande av samhällets risk- och krishanteringspolitik.  
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3.5.1 Ord, makt och retorik 

Berättelser, ord och språk är verktyg för att förankra gemensamhet, traditioner och 

organisationskultur. Samtal har exempelvis visat sig ge både bekräftelse och grupptillhörighet 

(Carlström 1999, Tangherlini 1998). Att definiera och fastställa en situation som exempelvis 

”allvarlig”, eller ”extraordinär” ger makt och legitimitet att agera vilket anses önskvärt, både 

för att kontinuerligt upprätthålla verksamheten och för att upprätthålla förtroendet för den. 

Rädslan att göra bort sig (Stattin 1990) och risken för att förlora i popularitet gör dock att 

rädslan och kraven på att agera kan komma att ställas mot varandra. Ett strategiskt avgörande 

handlar därmed om vilka signaler som ska ges och vilken betydelse de i sin tur kan få för 

förtroendet, trovärdigheten och populariteten.  

 

Makten omförhandlas och samspelar ständigt mellan ledare och ledda på alla nivåer. Detta 

sker således på central nivå där uppgifterna lagfästs av folkvalda och på de regionala och 

lokala problemlösande nivåer där uppgifterna ska legitimeras av folkvalda och praktiseras av 

tjänstemän. En viktig fråga ur ett rättssäkerhetsperspektiv kan därmed handla om vem som 

har den reella makten att inomorganisatoriskt avgöra uppgifters relevans och prioritet. En 

annan fråga handlar om vem som kan avgöra vad som ska anses skyddsvärt och vad som ska 

uppnås med de nya risk- och krishanteringsuppgifterna, något som flera informanter också 

uppger sig ha svårigheter med. En intressant diskussion kan därmed handla om huruvida 

sådana olikheter i uppfattningar tillsammans med brist på organisatorisk konsensus och 

upplevd legitimitet för uppgifterna, kan leda till intresse- och målkonflikter mellan allmänt 

accepterade postmoderna västerländska värden som rättssäkerhet och demokrati samt 

humanitet, självförverkligande och autonomi.  

 

”Vi” och ”tillsammans” är nyckelord från ledare till ledd. Den postmoderna organisationsteori 

(performance management) som Martinsson (2006) beskriver, förefaller institutionaliserad 

genom informanternas upprepade beskrivningar av de organisatoriska målsättningarna 

(effektivitet, ständigt ökad prestationsgrad, delaktighet och ekonomi). Återkommande ord är 

också ”ekonomi”, ”tid” och ”verksamhet”, ”ledare” och ”medarbetare”. ”Uppifrån” och 

”nedåt” mellan och inom samhällsnivåer (se punkt 1.2) förefaller en liknande retorik förstärka 

den samhälleliga ansvarsprincipens syfte om delaktighet, ansvar och kontinuerligt proaktivt 

risk- och krishanteringsarbete, genom användning av ord som ”tillsammans” ”gemensamt”, 

”samverkan”, ”nätverk”, ”likartat”, ”process” och ”systematiskt”. Retoriken gör därmed alla 
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kollektivt och individuellt ansvariga i det samhälleliga bevarandeprojektet av välfärd och 

känd ordning.  

 

När informanterna beskriver sina uppfattningar om risk- och krishanteringsuppgifterna som 

abstrakta, samtidigt som de återkommande berättar om kraven på ekonomi och effektivitet, 

påverkar detta narrativet, det vill säga hur det ”pratas om” verksamheten och ”de nya” risk- 

och krishanteringsuppgifterna. Narrativet kan därmed ha betydelse såväl för förståelsen för, 

som institutionaliseringen av, de nya risk- och krishanteringsuppgifterna. Samtidigt 

samspelar, påverkar och påverkas narrativet av medvetandegörandet, normaliseringen av 

vardagliga risker samt hur oönskade situationer som kriser och katastrofer definieras, hanteras 

och berättas. Ur ett samhälls- och/eller organisatoriskt perspektiv kan det därför handla om 

hur och av vad narrativet kan påverkas. 

3.5.2 Individ och kollektiv 

Några informanter prioriterar sina ordinarie vardagsuppgifter medan andra prioriterar 

samhällets förändrade synsätt på risk- och krishantering. Några ser också möjligheter till 

självförverkligande genom de nya uppgifterna. Flera av dessa har en tidigare förvärvad 

förförståelse för risk- och krishanteringen. Ofta återkommer informanterna till upplevda 

behov av information om vad som krävs av dem, kunskap och resurser för genomförandet. En 

möjlig tolkning är att de trots politisk förankring och deltagande i utbildningsarrangemang 

inom området, ser tjänstemannachefernas engagemang och förståelse som en nyckel för 

legitimitet åt genomförandet. Omvänt kan det inte heller uteslutas att cheferna, som gett 

informanterna ansvar för uppgifterna, kan ha förväntningar om att få information från 

informanterna om vad som ska utföras, för att kunna tilldela resurser. Under intervjuerna 

uttryckte exempelvis flertalet chefer förtroende för informanternas arbete. 

 

Samspelet mellan ledare och ledd ger således även informanterna en nyckelroll, där deras 

engagemang, förståelse och retorik kan ha en avgörande inverkan såväl på upplevelsen av 

meningsfullhet och möjligheten till ledningsstöd som på institutionaliseringen av risk- och 

krishanteringen. Det är också möjligt att samspelet återspeglar ett institutionaliserat 

postmodernt tankesätt om autonomi och erfarenhet av att klara sig själv i alla situationer: 

 
”Det händer saker, man får lösa det efterhand. Vi har en vana att klara oss själva. Vi har 

en kultur där alla tar ansvar så det är nog inga problem att hantera det som händer men 
det är viktigt att få fram en plan och öva den – så att man vet vad riskerna handlar om”. 
Informant 7. 
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Flertalet informanter beskriver i intervjuerna sin roll som ensam, att den interna 

organisationen ibland känns som ett motstånd och att chefernas uttalade stöd därför är viktigt. 

För att få kraft att arbeta vidare framhåller de också behov av att känna gemenskap med andra 

i samma situation. Problemet är att sådana möten förutsätter horisontell medverkan tvärs över 

landstingets verksamhetsbredd, det vill säga över inomorganisatoriska gränser. Uttrycken för 

ensamhet gjorde mig intresserad av hur informanternas arbete uppmärksammas och företräds. 

Fältarbetet kompletterades därför med artikelläsning i en facklig företrädares nätupplaga.  

 

Via Internet fann jag cirka 9000 artiklar från 2001 och framåt i SKTF-tidningens nätupplaga. 

Sökordet ”kris” resulterade i 104 träffar (2010-06-26). Flertalet artiklar handlar om kriser, 

berör andra arbetsfält som exempelvis socialtjänst, miljö- och hälsoskydd, djurskydd och 

räddningstjänst, beskriver brister i offentlig verksamhets krishantering eller hur kommuner 

arbetar med risk- och krishantering. En artikel, ”Bristande krisberedskap i kommunerna” , 

kopplar till det tidigare traditionella beredskapsarbetet och anger med referens till 

Krisberedskapsmyndigheten: 

 
”att beredskapssamordnarna får för lite resurser, övningarna är för få och krislednings-
nämnderna får för lite utbildning”. 

(http://www.sktftidningen.se/zino.aspx?articleID=4294, 2009-05-31). 
 
Vid en senare sökning fann jag ytterligare en artikel om hur risk- och 

krishanteringsuppgifterna bedrivs i en kommun. Ur artikeln ”Redo för kris”: 

 
”Han får också input från kollegerna på översta våningen i brandstationen. I ett 
kontorslandskap, där fiskbensparketten och den öppna spisen påminner om att 

brandchefen förr hade sin bostad här, sitter också samordnare för andra grenar av … 
organisation för trygghet och säkerhet. Kommunen har nämligen gått längre än vad 

lagen kräver och har ett handlingsprogram som inte bara omfattar skydd mot olyckor och 
extraordinära händelser, utan även intern säkerhet, brottsförebyggande arbete, 
trafiksäkerhet och folkhälsa. Varje del har sin säkerhetssamordnare, och flera  

av dem jobbar tillsammans med … på brandstationen.  
 
Fördelen är att våra områden ofta går i varandra. Man kan slänga ut en fråga i rummet 
och få hjälp och stöd. Vi kan också gå in och ersätta varandra.” 
(http://sktftidningen.se/zino.aspx?articleID=12764, 2009-09-21). 

 
Samtliga informanter i denna studie har fått de nya risk- och krishanteringsuppgifterna som 

tillägg till vardagliga arbetsuppgifter. Flertalet beskriver arbetet som ensamt, omfattande och 

administrativt tungt. Kombinationen av ersättning vid tilläggsuppgifter samt det ansvar och de 

känslor och behov som flera informanter ger uttryck för, borde därför vara av intresse för 

fackliga företrädare som framöver vill kunna stödja medlemmarna. 

http://www.sktftidningen.se/zino.aspx?articleID=4294
http://sktftidningen.se/zino.aspx?articleID=12764


 48 

4. Avslutande diskussion 
 
I detta kapitel förs en avslutande diskussion om innebörder av risk- och krishanteringens 

förvandling och ansvarsförskjutning. 

4.1 Spänningsfält 

 
Förändrade uppfattningar om hotbilder samt hur de ska avvärjas och åtgärdas har både 

förflyttat tolkningsföreträdet och skapat spänningsfält mellan militär/civil hantering och 

individuella/samhälleliga rättigheter och skyldigheter. Dessa kännetecknas av idéer om 

individuell och organisatorisk autonomi och självförverkligande, samhälleligt välfärdsansvar, 

nationalism och universalism (jfr Ronström 2007:72f). Förändringarna kräver byte av 

tankesätt samt omfördelning av resurser från mer konkret beredskapsplanering till mer 

abstrakt risk- och krishantering. Genom intervjuerna framgår, som jag tidigare redovisat, hur 

individuell och organisatorisk autonomi samspelar med olika former av självförverkligande 

och uppfattningar om ansvar (jfr även exempelvis Ronström 2007). Det förefaller också 

enklare för informanterna att säga vad de inte vill vara med om (generell förlust av 

välfärdsaspekter), än att ange vilka konkreta värden som ska skyddas, vad de konkreta hoten 

kan bestå av och hur de ska bekämpas. En möjlig förklaring till detta kan vara att beroenden i 

dagens komplexa, sammanvävda värld ofta är inbäddade och osynliga.  

 

Stereotyper och förmågan att fånga uppmärksamhet har betydelse för vilka risker som väljs ut 

av media som nyheter. Tillgången till bilder och källors möjlighet att nå fram till media 

påverkar i sin tur också hur media väljer att uppmärksamma olika risker (KBM:s temaserie 

2005:7 s.35, 39, 44), vilket påverkar människors bedömning av och medvetenhet om risker. 

”Risk” och ”kris” blir därmed sociala och subjektiva konstruktioner som kan inrymma 

konflikter mellan partsintressen.  

 

I landstinget avgörs i realiteten vad som är en ”allvarlig händelse”, ”katastrof” eller 

”extraordinär händelse” (se 1.4 Termer och begrepp) av olika aktörer. Hanteringsproblemet 

pressas på så sätt uppåt i och av organisationen, från verksamhet till politik, vilken i sin tur 

bygger sina beslut på information från aktörer i verksamheten – med olika uppfattningar om 

vad som ska skyddas och upprätthållas. 
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4.2 Legitimitet 

 
Risk- och krishanteringens kopplingar till politik, samhälle och framtida utfall gör den 

abstrakt och hoten alltför avlägsna för att vara en självklar del i informanternas vardagliga, 

institutionaliserade (Douglas 1986) praktik. Organisatorisk kapacitet till förändring är en 

förutsättning för genomförandet av risk- och krishanteringsuppgifterna men kräver också en 

hög grad av legitimitet. En förutsättning för detta är en process om en bärande idé att samlas 

kring och forma aktörsrollerna mot (Magnusson 1993). Förutsättningarna för samhällets 

eftersträvade risk- och krishantering kan därför, utöver det politiska fastställandet, handla om 

ledningens förförståelse och uttalade stöd för utbyte av tanke- och handlingssätt från 

beredskapsplanering till krisberedskap samt formering av roller utifrån detta. Saknas detta 

skapas förvirring kring såväl önskvärt handlingssätt som ansvarsområden (Magnusson 1993) 

men också kring individuella och kollektiva uppfattningar, något som analysresultatet också 

ger exempel på genom de behov informanterna uttrycker. Empiriskt visar flertalet informanter 

på hur de försöker minska förvirringen genom att utforma olika taktiker för att såväl 

upprätthålla de vardagliga uppgifterna som försvara, legitimera och göra de nya risk- och 

krishanteringsuppgifterna hanterbara och individuellt och/eller kollektivt meningsfulla.  

5. Reflektioner om slutsatser 
 
Globalisering, inbäddade/osynliga beroenden och starka krav på både upprätthållande av 

välfärd samt oklarheter i vad den består av, gör tillsammans med individuell och 

organisatorisk autonomi nutida risk- och krishantering till en komplex verksamhet. Nedan 

följer några reflektioner om möjliga slutsatser av uppsatsarbetet, kopplade till de tidigare 

redovisade kulturella begreppen (punkt 2.7).  

5.1 Riskkultur och samhälle 

 
• De ordningar som människor skapar när de strukturerar världen, skapar samtidigt fler 

möjligheter till oordning. I denna mening är både förändring och kris normala 

företeelser som både medför nya möjligheter till utveckling och problem att 

upprätthålla normala, kända ordningar. 

• Rädslan gäller bland annat oro för att förlora den kända välfärden. Att ”göra bort sig”, 

känna skam eller förlora förtroende, är en rädsla inom människorna. 

• Risk- och krishantering är en politisk aktivitet, en bevarandepolitik av välfärden – men 

ingen auktoritet har svaren. 
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• Aktörer på alla samhällsnivåer görs såväl kollektivt som individuellt ansvariga för att 

tillsammans upprätthålla samhällets välfärdsfunktioner.  

5.2 Säkerhetskultur och institution 

 
• Kraven på upprätthållande av välfärden gör att produktionskraven ständigt samspelar 

med kraven på säkerhet och trygghet.  

• Välfärden ger människor fritid och möjlighet till förflyttad konsumtion och etnicitet. 

Nationsgränser blir på så sätt ”osynliga” samtidigt som ”tid”, ”rum” och ”hastighet” 

blir centrala begrepp i risk- och krishanteringen. 

• Kommunicerad konsensus saknas idag kring vilka konkreta värden som ska skyddas, 

vad som hotar dem, vad som måste upprätthållas och vad som ska utvecklas genom de 

förändringar som risker och kriser ger.  

• Avgörandet av vilka risker som ska uppmärksammas sker ofta i ett samspel mellan 

medierna och deras källor.  

• Människor har svårt att tänka ut ”nya” risker de ännu inte varit med om. Den 

postmoderna inre rädslan att ”göra bort sig” och känna skam, kan leda till att ”nya” 

risker som faktiskt identifieras, inte ”vågar” uppmärksammas. 

• Riskmedvetenhet bygger på erfarenhet av upplevda risker. Risker som 

uppmärksammas, övas och hanteras, görs normala. Därför måste nya risker ständigt 

tänkas ut och kommuniceras om den förhöjda medvetenheten ska upprätthållas.  

• Kris uppstår situationellt, som en subjektiv bedömning av situationen. Ofta sker detta 

inom medierna, utifrån uppfattningar om hanteringen. 

• Krishantering bygger ofta på analogi (igenkänning) genom tidigare erfarenheter, 

utbildningar och övningar. Analogin kan utgöra ett hinder vid hanteringen av 

situationer som faller utanför ”det kända”. ”Nya” risker och kriser kräver snarare en 

kreativ, flexibel krishantering.  

5.3 Organisationskultur och individ 

 
• Förändrade hotbildsuppfattningar och nya tankesätt om risk- och krishantering har 

både förflyttat tolkningsföreträdet och skapat spänningsfält mellan exempelvis 

civil/militär krishantering och individuella/samhälleliga rättigheter och skyldigheter. 

• De nya risk- och krishanteringsuppgifterna och de proaktiva analyserna uppfattas av 

informanterna som abstrakta. 

• Bristen på konsensus skapar känslor av ensamhet, förvirring och oklar legitimitet.  
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• Informanterna utformar olika taktiker för att öka upplevelsen av meningsfullhet och 

hanterbarhet. Detta påverkar hur uppgifterna berättas.  

• De delvis överlappande termerna och begreppen inom risk- och krishanteringen, ger 

tillsammans med autonomi och självförverkligande, utrymme för divergerande 

tolkningar. Generellt accepterade västerländska värden som rättssäkerhet och 

demokrati samt autonomi och självförverkligande, kan därmed komma att ställas mot 

varandra.    

5.4 Vidare studier 

 
Uppsatsskrivandet har ökat min förståelse för den förvandling och de ansvarsförskjutningar 

som skett inom risk- och krishanteringsområdet men framförallt för de problem och 

möjligheter detta innebär för de individer som har att konkretisera och praktisera uppgifterna. 

Många frågor återstår dock att besvara och nedan ger jag några förslag till framtida studier 

med etnologisk relevans:  

 

• Hur legitimitet för stora frågor kan uppnås och hur kollektiv förförståelse för stora 

frågor kan ökas. 

• Hur konsensus kring exempelvis värdegrund kan främjas, eftersom det förefaller vara 

en viktig faktor för legitimitet åt ”stora” uppgifter.  

• Hur en flexibel krishanteringsförmåga kan identifieras, utövas, upprätthållas och ökas. 

• Paradoxer kring attityder, om det både inom och av organisationen skapas olika 

attityder som kan vara generella, det vill säga inte enbart handla om de nya 

arbetsuppgifter som denna uppsats utgår från. 

• Klass, kön, etnicitet och generation samt hur dessa perspektiv påverkar individers 

förförståelse, riskperception och riskmedvetenhet. 

6. Sammanfattning 
 
Uppsatsen handlar om vad det är som pågår då ”normal välfärdsordning” ska upprätthållas 

och återupprättas samt vad som blir synligt när detta sker. För att studera och förklara sådana 

sammanhang, utgår jag från teorier om rädslans historiska förändring, abstrakta expertsystem 

samt institutionaliseringsprocessen i ett konkret sammanhang där ord brukas och handlingar 

utförs utifrån givna positioner. I uppsatsen diskuterar jag nutida risk- och krishantering utifrån 

ett urval av empiriskt material och litteratur. Diskussionen förs på så sätt mellan en abstrakt 
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och generell nivå och en mer konkret empirisk nivå med syfte att knyta samman och förstå 

hur de båda nivåerna samspelar och informerar varandra.  

 

Hotbilden har förändrats. Idag anses krigshotet nedtonat medan civila hot mot välfärd, 

samhällelig ekonomi och funktionalitet samt gränsöverskridande kollektiv överlevnad, anses 

ha ökat. Lösningen för att hantera de civila hoten handlar om skicklig organisering och 

institutionalisering. Med begreppet ”samhällelig säkerhet” görs nationen till objektet och den 

gemensamma identiteten till det centrala värde som ska skyddas mot hoten och som alla ska 

enas kring. Samtidigt bygger tanken om sådan samhörighet på en förväntad konkurrenskraft 

som i sin tur utmanar andra idéer om samhörighet. Sådana lösningar söker samtidigt sina egna 

problem i ett samspel mellan expertsystem och tillit, kollektiva, abstrakta strukturer och 

konkreta individer (jfr Ronström 2007:21, 117f). Krishanteringssystemet, sett som ett 

institutionaliserat abstrakt expertsystem, upprättar därmed en ny verklighet. Samtidigt 

förbinder det olika nivåer på ett nytt sätt och gör aktörer på olika nivåer ansvariga för 

bevarandet och upprätthållandet av det postmoderna narrativet om välstånd, normalitet och 

ordning. Tolknings- och problemformuleringsföreträdet har på så sätt förflyttats från militär 

till civil hantering.  

 

Förändringarna har samtidigt skapat spänningsfält mellan olika utgångspunkter, exempelvis 

militär/civil hantering, individuella/samhälleliga rättigheter och de resurser och den 

uppmärksamhet som de olika positionerna ges politiskt på nationell, regional och lokal nivå i 

samhället. Spänningsfältet kännetecknas av idéer om individuell och organisatorisk autonomi 

och självförverkligande, samhälleligt välfärdsansvar, nationalism och universalism. 

Konsekvensen blir att samtidigt som risk- och krishanteringen ordnar och normaliserar 

idéerna om hur världen är och borde vara, så skapas inte mindre oordning utan snarare ett 

avstånd till världen som den är.  

 

Problemet är att människor både har svårt att föreställa sig nya risker och att proaktivt arbeta 

med redan kända risker. Människors tolkningsramar grundas på förförståelse, baserad på 

såväl det institutionella tankesättet som kunskaper och erfarenheter, förvärvade i dåtid. De 

proaktiva risk- och sårbarhetsanalyser som ska genomföras i risk- och krishanteringen, 

utspelar sig däremot i en tänkt, förutspådd framtid som ska koloniseras med hjälp av en tänkt 

situation vars konsekvenser ska identifieras och åtgärdas. Nya konkreta situationer och 

hotbilder uppkommer däremot i en upplevd nutid som när de inträffar leder till faktiska, reella 
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erfarenheter. Problemet med att från ”nuet” kolonisera ett ”framtida utfall” finns i att ”tänka 

det otänkbara”, det vill säga de ”ickehändelser” som tolkningsramen ännu inte rymmer. Då 

riskhanteringen institutionaliserats som bestämd praktik, försvinner också riskmedvetandet 

genom institutionaliseringen ur medvetandet och omvandlas till kollektiva ordningar, regler, 

ritualer och ett analogiskt tänkande i igenkända situationer. Svårigheten är därför att förstå 

nya företeelser, kända företeelser som uppträder i nya kombinationer med okända 

konsekvenser och aktörer som agerar på ett sätt som inte överensstämmer med den logik som 

iakttagaren själv utgår från (Agrell 2005: 87 ff). Nya tidigare ”otänkta” risker och kriser 

ställer på så sätt krav på kreativitet och flexibilitet snarare än analogi.  

 

Informanterna beskriver den proaktiva risk- och krishanteringen som abstrakt och oklar, vilket 

kan bottna i avsaknaden av gemensamt accepterade organisatoriska värden och normer. 

Tillsammans med autonomi och målkonflikter mellan individuella, kollektiva och 

organisatoriska intressen, leder detta till divergerande tolkningar. Analysen visar på en väv av 

mönster där makt, strategi, taktik och ritual samspelar inom och mellan samhällsnivåerna och 

kultur utformas. Samspelet sker i en avvägning mellan tolkning, förverkligande, legalitet, 

legitimitet, retorik, institutionell tradition och organisatorisk praktik. Klarhet och konsensus 

om vad som ska skyddas, upprätthållas, återupprättas eller förändras, kan därmed vara en 

viktig förutsättning för en framgångsrik risk- och krishantering. Förutsättningarna för 

samhällets eftersträvade risk- och krishantering kan, utöver det politiska fastställandet, också 

handla om ledningens förförståelse och uttalade stöd för utbyte av tanke- och handlingssätt 

från tidigare beredskapsplanering till nutida krisberedskap, samt formering av roller och 

resurser utifrån detta. Saknas detta skapas förvirring såväl om önskvärt handlingssätt som 

ansvarsområden men också om individuella och kollektiva uppfattningar om vad som ska 

skyddas och vilka hot som ska motverkas. Empiriskt visar exempelvis flertalet informanter på 

hur de försöker minska denna förvirring genom att utforma olika taktiker. Dessa syftar till att 

såväl upprätthålla och försvara de vardagliga uppgifterna som försvara och göra de nya risk- 

och krishanteringsuppgifterna hanterbara och individuellt och/eller kollektivt meningsfulla.  
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