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1.1 Inledning

1.2 Begreppsdefinition 

Nedan följer en beskrivning av de begrepp vilka kommer användas i uppsatsen. 
För  att  underlätta  läsningen  är  detta  avsnitt  placerat  först  så  att  läsaren  med 
enkelhet kan återkomma till detta avsnitt för att återkoppla till begreppen.

Dilemma i  informationsöverföring är  en  formulering  vilken  innefattar  den 
upplevda problematik vilka våra kulturorganisationer och myndigheter står inför 
idag. Där önskemål och tankar för hur arbete med katastrofberedskap finns, hos 
både  kulturorganisationer  och  myndigheter  samt  räddningstjänst  och 
försäkringsbolag men där dessa tankar och idéer inte verkar nå utanför den egna 
organisationen.

Interlokutör kommer  användas  som  begrepp  då  detta  hänvisar  till  ”en 
person/personer  man  samtalar  med1,  vilket  ligger  i  linje  med  uppsatsens 
kvalitativa  intervjuer.  Interlokutörerna  delar  även  med  sig  av  yrkesmässig 
information vilken nås via samtal under intervjutillfällena. Ett samtal som är öppet  
för nya infallsvinklar vilka uppsatsförfattaren eventuellt inte fått insikt i på annat 
sätt.

Försvar på djupet, ett begrepp vilket kommer diskuteras vidare i uppsatsen 
men vilket är en princip vilken innefattar planering av både förebyggande arbete 
liksom aktivt skydd för en kulturorganisation.2 

Katastrof  är  ett  komplext  begrepp,  men  kommer  i  uppsatsen  innebära  en 
händelse vilken hotar den mänskliga säkerheten liksom den kan hota att skada 
eller  förstöra  en  kulturarvsbyggnad,  faciliteter,  tjänster,  föremål  och/eller 
samlingar.3 

Katastrofberedskap är  termen  för  planerings-  och  åtgärdsarbete  inför 
katastrofer.4 Man  ska  vara  förberedd  för  en  katastrof  och  veta  hur  denna  ska 

1  Svenska ordboken. (1999), s. 456.
2  Statens kulturråd. (2001), ”En strategi för museisäkerhet”, s. 12.
3  Matthews, G. (2009), Disaster Management in Archives, Libraries and Museums, s. 7.
4  Nilsen, L. (2011), Handbok i katastrofberedskap och RVR (restvärdesräddning), s. 5.
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hanteras  och katastrofberedskapsarbete  delas  ofta  upp i  faserna:  förebyggande, 
beredskap, reaktion och återhämtning.5 

Kris används i  vissa  fall  synonymt med katastrof  men här  innebär  det  en 
förstadie till katastrof, där en kris är en mycket svår situation där det försvagade 
tillståndet  kan  vara  under  en  längre  tid.6 Viktigt  att  skilja  på  är  att 
katastrofberedskap kan bidra till att en kris inte utvecklas till en katastrof. 7

Kulturarv är genom definitioner ett brett och ständigt föränderligt begrepp, 
men kommer i denna studie beskriva det materiella kulturarvet, så som arkivalier, 
konst,  byggnader och kultur- och naturmiljöer.8 Kulturarv representerar  här det 
man  för  vidare  till  framtida  generationer  på  vilket  samhällets  och  den  egna 
identiteten vilar i möten med omvärlden.9 

Inre- och yttre organisation kommer i studien, vad gäller organisationer och 
organisationsteori  (se  kapitlet  –  teori)  innefatta  den  mycket  viktiga 
nätverksstrukturen där den inre organisationen står för en enskild organisation, till 
exempel  ett  specifikt  museum.  Yttre  organisation  innebär  därmed  de 
organisationer med vilka den inre organisationen behöver ha kontakt genom ett 
gemensamt nätverk.10 Organisationerna står inte själva i centrum utan ingår i ett 
relationsnätverk vilket i sig sedan ingår i ett större nätverk.11 

RVR är en förkortning vilken står för ”restvärdesräddning”. RVR innefattar de 
åtgärder  man  vid  och  efter  en  kris  eller  katastrof  planerat  för  då  brand  och 
släckningsarbete orsakar vatten- och sotskador.12 Med rätt RVR-insats kan viktiga 
värden räddas genom torkning, evakuering, dokumentation och packning för att 
tillståndet  från  incidenten  inte  ska  förvärras.13 I  uppsatsen  kommer 
restvärdesräddning benämnas som RVR.

SBA är  en  förkortning  vilken  står  för  systematiskt  brandskyddsarbete och 
innefattar organisatoriska- liksom  byggnadstekniska frågor med fokus på åtgärder 
vilka  kan  bidra  till  en  god  brandskyddslösning  såsom  brandlarm, 
utrymningsvägar,  brandsläckare  med  mera.14 I  uppsatsen  kommer  systematiskt 
brandskyddsarbete benämnas som SBA.

5  Matthews, G. (2009), Disaster Management in Archives, Libraries and Museums, s. 40.
6  Svenska ordboken. (1999), s. 548.
7  ICOM. (1993) ”Guidelines for Disaster Preparedness in Museums”, s. 1.
8  Palmqvist, L. (2003), Museer och kulturarv – en vetenskaplig antologi, s. 12.
9  Smith, L. (2006), Uses of Heritage, s. 46.
1 0  Hatch; M.J. (2000), Organisationsteori - moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s. 95.
1 1  Hatch; M.J. (2000), Organisationsteori - moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s. 95.
1 2  Nilsen, L. (2011), Handbok i katastrofberedskap och RVR (restvärdesräddning), s. 5.
1 3  Nilsen, L. (2011), Handbok i katastrofberedskap och RVR (restvärdesräddning), s. 5.
1 4  Hedhammar. E. (2012), ”Katastrofberedskap för kulturarv ur ett svenskt perspektiv”, s. 14.
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1.3 Introduktion

”You can wipe out an entire generation, you can burn their homes to the ground and somehow 
they'll  still  find  their  way  back.  But  if  you  destroy  their  history,  you  destroy  their 
achievements and it's as if they never existed.”15

Kulturarvet är vårt  kollektiva minne för vilket vi har  ett delat  och gemensamt 
ansvar.  Vi  påverkar  kulturarvet  genom  våra  liv  likaså  påverkas  vi,  vårt 
identitetsskapande och vår känsla av samhörighet med samhälle och omvärld  av 
kulturarvet. Identitet, samhörighet och kulturarv är  nyckelord vilka är centrala för 
hur vi ser på vårt kollektiva minne och i högsta grad väsentliga för vårt framtida 
egagemang, men kulturarvssektorn behöver ruskas om.

Vad händer då det värsta inträffar? Vad sker ifall delar av vårt gemensamma 
kulturarv skadas allvarligt eller försvinner för gott? Vi blir idag utbildade till att 
bevara vårt kulturarv, vi får det inpräntat i oss genom vår utbildning och det är 
genomgående i vårt professionella liv men vi blir inte utbildade att handskas med 
en katastrof. Det är detta jag vill diskutera i denna uppsats. På vem vilar ansvaret 
och vad får det för konsekvenser för samhället?

Det inledande citatet ovan betonar ett av de värsta scenarier som kan hända 
vårt kulturarv och därigenom även oss. Skadas eller förstörs vårt kulturarv har vi 
inget att binda upp vår historia och identitet på. Inte heller har vi något kvar till 
framtida  generationer  på  vilka  de  kan  bygga  upp  sin.  Citatet  ovan  må  verka 
dramatiskt, men det visar på vår verklighet, incidenter som detta sker ständigt i 
vår omvärld idag. Citatet bidrar med en viktig insikt. Vad för katastrof som än 
drabbar oss och vårt kulturarv förlorar vi en del av de byggstenar som kopplar vår 
framtid samman med vår nutid och historia. Idag och för framtiden måste  vi och 
våra  kulturinstitutioner  och  myndigheter  utveckla  sätten  på  vilka  vi  skapar 
förebyggande åtgärder mot eventuella katastrofer och kriser.

Våra museer, kulturarvsinstitutioner och kulturmyndigheter har idag ett stort 
ansvar i vårdnaden om vårt immateriella- och materiella kulturarv. På våra museer 
vilar  idag  ett  ansvar  för  grundläggande  systematiskt  brandskyddsarbete,  SBA, 
vilket  innebär  att  ansvariga  ska  kontrollera  att  brandlarm  fungerar, 
utrymningsvägar  är  framkomliga,  att  personalen  vet  hur  de  ska  agera  vid  en 
krissituation och att släckningsutrustningen regelbundet kontrolleras.16  Det vilar 
också ett   uppdrag i  att  bevara föremål för framtida generationer  vilket också 
innebär  att  de är  skyldiga  till  att  vidta  åtgärder  för  att  minska  risker  gällande 
skadegörelse, stöld och andra skador.17

1 5  Clooney, G. (2014) The Monuments Men.
1 6  Hedhammar. E. (2012), ”Katastrofberedskap för kulturarv ur ett svenskt perspektiv”, s. 14.
1 7  Statens kulturråd. (2001), ”En strategi för museisäkerhet”, s. 3.
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Kriser och katastrofer är hot och risker våra kulturarvsinstitutioner lever under 
dagligen. Men det är därmed inte sagt att dessa någonsin inträffar. Vad viktigare 
är, är att alltid vara förberedd för att så snabbt som möjligt kunna rädda oersättliga 
värden från skada eller total förstörelse. 

Bara  under  året  2014  har  flera  större  katastrofer  drabbat  vårt  kultur-  och 
världskulturarv.  Laerdal  och Sogn og Fjordane i  Norge drabbades den artonde 
januari 2014 av en omfattande brand vilket enligt rapportering från media både 
drabbade  trähusbebyggelse  och  det  av  UNESCO  utnämnda  världsarvet.18 Den 
åttonde  mars  brinner  Vintrosa  kyrka  i  Örebro  och  den  sextonde  mars  brann 
Grafikens hus i Mariefred ner till grunden.19 Så sent som den 31:a juli startar två 
skogsbränder,  en  i  Medelpad  och  en  i  Västmanland,  varav  en  får  förödande 
konsekvenser.  

Vissa situationer kan man inte råda över men man kan skapa trygghet genom 
att  regelbundet och i tid förutse eventuella hot och risker och utifrån dessa skapa 
effektiva  planer  vilka  kan  förebygga  dessa  händelser  eller  åtminstone  lindra 
skadorna. En viktig grundsten är också kommunikation. Kommunikation mellan 
kulturorganisationer och myndigheter, räddningstjänst, försäkringsbolag och andra 
väsentliga  verksamheter  vilka  tillsammans  kan  verka  för  ett  utvecklat 
katastrofberedskapsarbete. En kommunikation i vilken det idag verkar ligga ett 
dilemma för just informationsöverföringen. Detta är problematiken vilken ligger 
till  grund  för  denna  uppsats.  Vi  har  otroligt  kompetenta  organisationer  och 
myndigheter vilka är experter inom sina fält, men trots detta inträffar kriser och 
katastrofer  vilka  troligen  skulle  kunnat  förebyggas  genom  samarbete  och 
kommunikation.

Vari har detta dilemmat sin kärna? På vilka vilar egentligen ansvaret och hur 
ser  kommunikationen  ut  i  och  mellan  kulturarvsinstitutionerna  och 
myndigheterna?  Laerdal,  skogsbranden  samt  den  brand  som  drabbade 
Etnografiska museet i Stockholm år 2012  kommer redovisas närmare i kapitlet 
fallstudier.

1.4 Bakgrund

Katastrofberedskap.  Ett  rätt  känsligt  ämne.  Under  intervjuperioden  möttes 
uppsatsens  syfte  flera  gånger  av  viss  undran  om vad  denna  egentligen  skulle 
handla om och fokusera på men framförallt vad och på vilket sätt det insamlade 
materialet skulle användas. 

Att katastrofberedskap som uppsatsämne trampat in på ett känsligt område var 
ett  faktum och  uppgiften  kunde  ibland  kännas  övermäktig  med  tanke  på  alla 

1 8  DI. (2014), Brand i Laerdal.
1 9  SVT. (2014), Vintrosa kyrka började brinna igen. SVT. (2014), Grafikens hus brann ner.
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organisationer och myndigheter vilka på olika fronter och på olika sätt jobbade 
med eller ville arbeta med frågan om säkerhet och katastrofberedskap.

Material i  ämnet är svårt att få om man inte önskar litteratur rörande stora 
katastrofer  såsom  översvämningar,  jordbävningar,  flodvågor  och  konflikter.  I 
”säkerhet på museer” kan man läsa att det vid bokens utgivningsår 1989 tio år 
tidigare skrivits en handbok rörande säkerhetsfrågor för främst museer vid namnet 
”Se men inte ta!”.20 Det sägs också att begreppet museisäkerhet vid handbokens 
utgivningsår var ett  relativt  nytt  begrepp.21 Ett  begrepp som blev aktualiserat  i 
större  grad  än  förut  i  och  med att  Svenska  museiföreningen  år  1977  höll  en 
konferens med namnet ”Front mot museistölder”.22 Med andra ord påstås det att 
som myntat  begrepp var  museisäkerhet,  före  år  1979 inte  särkilt  vanligt  eller 
utbrett. 

År 1989 ska säkerhetsmedvetandet varit på väg upp genom distinkt framväxt 
där  ansvarsfördelning  i  den  egna  organisationen  blivit  tydlig.  Kunskap vilken 
utvalda personer med säkerhetsansvar borde ha för att ha möjlighet att praktiskt 
handlägga dessa frågor.23

Tidigare, år 1989 fanns även ett nätverk, eller snarare en arbetsgrupp vilken 
hette MUSÄK vilken hos kulturrådet  ansvarade för museisäkerhetsfrågor.  Men 
dessa  nätverk,  både  MUSÄK  och som  SAMSÄK  (ett  samarbetsorgan  för 
Stockholms museers säkerhetsfrågor)24, är idag borta vilket interlokutörerna nämnt 
och dessutom önskat få tillbaka. 

År 1998 skrev man i ”Svensk Polis” att på grund av pressad ekonomi och i 
kombination  med  ökade  hot-  och  riskbilder  skapas  svåra  situationer  att  för 
kulturinstitutionerna skaffa sig ett bra skydd.25  Även i DIK från 1994 skriver man 
att när information om säkerhet började spridas var det inte alltid mottaget med 
öppen famn, och sällan fanns det en säkerhetspolicy vid museerna då dessa frågor 
ställdes  vid  sidan  om  arbetet  och  lämnades  över  till  en  antikvarie  eller  en 
vaktmästare.26

Handböcker för katastrofberedskap forsätter  att produceras,  och de första i 
området  går  tillbaka  till  1970-talet,  vars  problemkomplex  återkommer  och 
upprepas i de texter och undersökningar vilka produceras under 1990- och 2000-
talet. Problematiken som var i fokus för 30 år sedan är fortfarande, i högsta grad 
aktuell. Det som är problemet här, det är att man inte testar och undersöker hur 
dessa handboksrekommendationer fungerar i verkligheten i de fall man arbetar 
med detta.

2 0   Ambrosiani, K. (1989), Säkerhet på museer – En handbok , s. 7.
2 1   Ambrosiani, K. (1989), Säkerhet på museer – En handbok , s. 7.
2 2   Ambrosiani, K. (1989), Säkerhet på museer – En handbok , s. 13.
2 3   Ambrosiani, K. (1989), Säkerhet på museer – En handbok , s. 7.
2 4  Ahlbom, P-M. (1998), ”Nya museer har inbyggd säkerhet”, s. 14.
2 5  Ahlbom, P-M. (1998), ”Nya museer har inbyggd säkerhet”, s. 14.
2 6  DIK. (1994), ”Säkerheten allt bättre på svenska museer”, s. 13.
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1.5 Förstudie 

Till  grund för denna uppsats  ligger en förstudie vilken jag fick till  uppgift  att 
genomföra under min verksamhetsförlagda utbildning på Riksantikvarieämbetet i 
Visby. Den uppgift jag av min praktikhandledare fick var att utifrån ”Handbok för  
katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR) för konst- och kulturhistoriska  
samlingar, byggnader och miljöer ” som gavs ut 2008, undersöka om museer och 
andra kulturarvsförvaltare omsätter detta i praktiken och bland annat använder sig 
av de checklistor som boken innehåller.27 

I uppgiften ingick även tre frågeställningar man på Riksantikvarieämbetet var 
intresserade att få inblick i genom de intervjuer jag skulle genomföra. Man ville se 
hur museerna, ett i södra Sverige och ett i mellersta Sverige förhöll sig till och 
tillgodosåg sig handboken i de egna verksamheterna. Då grunden för en täckande 
och  god  katastrofberedskap  också  ligger  på  samarbete  med  relaterande 
verksamheter i och utanför museisektorn28, gjordes även intervju med en i södra 
Sverige placerad räddningstjänst.

Frågeställningarna  berörde  vad  museerna  behövde  för  att  jobba  med 
katastrofberedskap i sina organisationer, om man använt sig av handboken och i 
så fall när, var och hur och slutligen vad för hjälp man från Riksantikvarieämbetet 
önskade för vidare arbete med katastrofberedskap. Utifrån den rapport jag kunde 
lägga fram till min handledare vid praktikperiodens slut lades också grunden till 
denna  uppsats.  Detta  baserat  på  de  resultat  och  slutsatser  som  redovisades  i 
rapporten  från  intervjuerna  utifrån  Riksantikvarieämbetets  och  mina 
frågeställningar .

Det ena museet i undersökningen var medveten om handboken men hade inte 
börjat arbeta utifrån den vid intervjutillfället. Det andra museet visste ej om att 
handboken  fanns  tillgänglig  men  ville  efter  intervjun  sätta  sig  in  i  vad 
katastrofberedskapsarbete skulle innebära. Det som också var slående var att det 
verkade  som att  det  fanns  en  underliggande  osäkerhet  och  otydlighet  på  vem 
ansvaret  vilade  vad  gäller  att  inkorporera  katastrofberedskap  i 
museiverksamheterna. Rent juridiskt vilar detta ansvar på organisationscheferna, 
men frågan och problematiken emanerar inte här. Problematiken ligger i att det 
inte  verkar  finnas  någon  på  organisationerna  som  tar  i  och  lyfter 
katastrofberedskapsfrågorna.  Snarare  känns  det  som  att  arbete  med 
katastrofberedskap,  om detta  arbete genomfördes,  realiserades av de eller  dem 
som vill och finner intresse i att inom verksamheten lyfta frågan ytterligare istället 
för att katastrofberedskapsarbete skulle vara en självklar del av rutiner och arbete 
på museerna tillsamman med SBA-arbetet.

I jämförelsen mellan intervjusvaren från museer och räddningstjänst framstod 
också  något  som  skulle  kunna  tolkas  som  meningsskiljaktigheter  i  hur 
2 7  Hedhammar, E. (2013),  Praktikuppgift HT13, s. 1.
2 8  Nilsen, L. (2011), Handbok i katastrofberedskap och RVR (restvärdesräddning), s. 32.
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katastrofberedskapsarbete  ska  förebyggas  och  planering  genomföras.29 
Räddningstjänstens största  bekymmer,  vilket  framhölls  i  rapporten berörde  tid. 
Det vill säga det tidsspann som museerna förväntar sig att räddningstjänsten ska 
vara på plats vid en kris eller katastrof. Interlokutörerna från räddningstjänsten 
förtydligar  i  rapporten  att  personalen  på  museerna  idag  har  en  övertro  på 
räddningstjänsten  och  att  man  hellre  såg  att  museipersonalen  själva  hade 
grundläggande kunskap för att sköta situationen till dess hjälp kommer då det kan 
ta  längre tid än väntat  beroende på oväntade omständigheter vilka man ej  kan 
planera för.30

Här  ligger  grunden  för  uppsatsen.  Baserat  på  att  myndigheter  såsom 
Riksantikvarieämbetet  vill  ha  mer  insyn  i  katastrofberedskapsarbetet  hos 
museerna men inte har det idag och att museerna i sin tur antingen är medvetna 
om katastrofhandboken men inte prioriterar arbete med katastrofberedskap eller 
inte  ens  vet  om  vad  arbete  med  katastrofberedskap  innebär  liksom  att 
räddningstjänsten har stor kunskap i detta arbete men inte har den kommunikation 
med  museerna  vilken  kanske  krävs  för  en  god  utveckling  av  framtida 
katastrofberedskap. 

Är det så att kommunikationen mellan myndigheter och organisationer inte 
når  fram  och  i  så  fall,  vilken  information  och  varför?  Hur  ser  berörda 
verksamheter på sin roll i  relation till katastrofberedskapsarbete? Vad sker med 
och i kommunikationen mellan verksamheterna och finns det ingen på museerna 
som bär ansvaret  och rollen för att  ansvara för museiföremålens säkerhet  med 
hjälp av katastrofberedskap?

Detta var de tankar jag efter min verksamhetsförlagda utbildning tog med mig 
tillbaka  till universitetet och min masteruppsats och från vilka jag utformat nya, 
mer specifika frågeställningar och utfört fler intervjuer med ett vidare spektra av 
yrkesverksamma inom fältet för kultur, kulturarv och katastrofberedskap. 

Det  finns  material,  handböcker  och  tidigare  undersökningar  vilka  alla 
fokuserar  på  hur  man  ska  arbeta  och  utveckla  katastrofberedskapen  på 
organisationerna,  men  i  stor  grad  saknas  forskning  vilken  skulle  behöva 
genomföras  kontinuerligt  för  uppföljning  av  utvecklingen  hur  arbetet  och 
framförallt  samarbetet  och  kommunikation  mellan  organisationer,  institutioner 
och myndigheter ser ut idag och var man behöver gå in och stötta för starkare, 
tryggare och mer kommunikativ utveckling. Nedan följer ett kapitel där tidigare 
undersökningar lyfts närmre för att visa exempel på var dess fokus ligger idag.

2 9  Olsson Dahl, S. (2013), ”Katastrofberedskap – En sammanställning av intervjuer genomförda 2013-11-04  
2013-11-08”, s. 5, 9.
3 0  Olsson Dahl, S. (2013) ”Katastrofberedskap – En sammanställning av intervjuer genomförda 2013-11-04  
2013-11-08”, s. 9.
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1.6 Tidigare undersökningar

Vad gäller ämnet katastrofberedskap finns en stor mängd med material som består 
av  handböcker,  strategier,  stadgar,  bedömningar  och  analyser  av  risker  och 
förmågor (därav rubriken tidigare undersökningar).

Dock har det ej gått att finna tidigare undersökningar vilka lyfter frågorna 
denna  uppsats  fokuserar  på  vilka  presenteras  i  slutet  av  detta  kapitel  i  under 
rubriken  frågeställningar.  Ett  fokus  vilket  ligger  i  att  utreda  hur  de 
tillvägagångssätt  ovanstående  material  förespråkar  verkligen  fungerar  och 
fungerat  i  praktiken  samt  hur  kommunikationen  mellan  myndigheterna  och 
kulturorganisationerna ser ut idag. Undersökningar vilka kan bidra till förståelse 
hur man verkställer katastrofberedskapsarbetet i verksamheterna, vad för problem 
man  stöter  på  och  för  att  framöver  kunna  utarbeta  ett  starkt  samarbete 
organisationerna och myndigheterna emellan.

Detta kapitel kommer ta upp och visa exempel på litteratur och texter vilka är 
relevanta i undersökningen vad gäller katastrofberedskap. Det man i det här fallet 
kan  benämna  som  tidigare  forskning  och  vilket  avser  litteratur  med  fokus  i 
hantering  av frågor  rörande  katastrofberedskap täcker  ett  väldigt  brett  fält  där 
katastrofberedskapen  berör  allt  ifrån  situationer  såsom  jordbävningar, 
översvämningar, krig- och konfliktområden liksom bränder för att nämna några 
fält.

Den  tidigare  forskningen  kommer  presenteras  utefter  tre  kategorier  med 
inledning  i  undersökningar  vilka  fokuserar  på  handböcker,  rådgivning  och 
strategier för att sedan övergå till undersökningar baserade på tidigare katastrofer 
och kriser och vad man tagit lärdom av, vilka tillvägagångssätt som fungerat och 
hur återhämtning efter katastrofer sett ut. Slutligen kommer den sista och tredje 
delen  redogöra  för  undersökningar  vilka  fokuserar  på  framtida  arbete  och 
utmaningar för katastrofberedskapens utveckling. 

Vad gäller  undersökningar  inom fältet  för  katastrofberedskap  vilka  tar  sitt 
uttryck i handböcker, rådgivning och strategier finns sällan en enskild författare 
då fältet, som nämnts tidigare är brett och flera specialister måste sammanföra sin 
kunskap  för  bästa  reslutat.31 I”Handbok  i  katastrofberedskap  och 
restvärdesräddning (RVR) för konst- och kulturhistoriska samlingar,  byggnader 
och  miljöer” framtagen  av  en  på  regeringsuppdrag  sammansatt  arbetsgrupp, 
sammanförs  kunskap vilken  syftar  till  att  för  kulturinstitutioner  underlätta  och 
förtydliga det arbete katastrofberedskap av hög kvalitet aspirerar på.32 Här lyfts 
grundläggande  kunskap  över  vad  katastrofberedskap  och  RVR  är,  följt  av 
funktionella checklistor för katastrofberedskapens alla delmoment från inre- till 
yttre organisation, materialfrågor, skydd av föremål och efterarbete. 

3 1  Nilsen, L. (2011), Handbok i katastrofberedskap och RVR (restvärdesräddning), s. 2.
3 2  Nilsen, L. (2011), Handbok i katastrofberedskap och RVR (restvärdesräddning), s. 3.
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Denna handbok, liksom de som vidare presenteras är i högsta grad relevant. 
Detta på grund av den underliggande problematik till  varför dessa handböcker 
från början är framtagna och framförallt för att dessa utgör grunden till uppsatsens 
problemformulering då dessa textunderlag av många kulturinstitutioner, trots sin 
höga angelägenhet inte prioriteras i  verksamheten.33 Även statens kulturråd har 
tagit fram ”En strategi för museisäkerhet” på uppdrag åt regeringen där centrala 
museer i Stockholm ingick i  arbetsgruppen.34 

Här lyfts problematik och katastrofberedskapens status och utveckling på ett 
annat  sätt  än  i  handboken  även  om  också  strategin  bidrar  till  att  utforma 
rekommendationer  för  fortsatt  katastrofberedskapsarbete.  Museisäkerheten  har 
inte i Sverige varit aktuell som begrepp så pass länge utan har på senare år fått 
ökad uppmärksamhet som tydligt framgår via de nyframtagna handböckerna och 
strategierna liksom via ökad uppmärksamhet från media.35 Genom dessa kanaler 
har  medvetenheten  för  katastrofberedskap  ökat  på  många  museer36,  men 
medvetenheten  måste  sedan  omsättas  till  praktik  som  går  utanför  det 
standardiserade  SBA-arbete  som  finns  på  arbetsplatserna.  Det  man  vill  åt  i 
katastrofberedskapsarbetet är  i  grunden baserat  på att man ska förhindra att en 
katastrof  eller  kris  uppstår  över  huvudtaget  liksom att  slippa  en lång  och dyr 
återhämtningsfas.37 

Mycket av det material som finns att tillgå i tidigare undersökningar utgår 
också  från  olika  sorters  naturkatastrofer  och  effekterna  av  dessa.  Även  om 
naturkatastrofer inte är  fokus i  denna uppsats  tas ändå ett  exempel  upp för att 
belysa detta stora område vilket katastrofberedskap även berör. 

Dock kräver all typ av katastrofberedskap samma grundläggande planering 
och arbete vare sig det gäller förberedande arbete för eventuella naturkatastrofer 
eller bränder även om åtgärderna kan variera.38 Dock för undersökningen av EUR-
OPA och IOM-OIM i ”Module BI-4/C Protection  of cultural heritage” en åsikt 
av att det inte i planerandet av katastrofplaner ska skiljas på planer vad gäller fast 
och rörligt kulturarv (såsom byggnader, kulturlandskap och lösa föremål) utan att 
det hellre bör finnas en katastrofplan vilken inkorporerar dem alla i samma plan. 39

En tanke som är oklar är huruvida den skulle vara affektiv eller skapa ett led 
till  problematik genom att  en sådan strategi  skulle  innebära att  den framtagna 
planen blir väldigt omfattande och kanske svår att hantera och få grepp över vid 
en katastrof. 

3 3  Matthews, G. (2009), Disaster Management in Archives, Libraries and Museums, s. 3.
3 4  Statens kulturråd. (2001), ”En strategi för museisäkerhet”, s. 3.
3 5  Statens kulturråd. (2001), ”En strategi för museisäkerhet”, s. 3.
3 6  Statens kulturråd. (2001), ”En strategi för museisäkerhet”, s. 3.
3 7  Marrion, C. (2012), ”Fire/Disaster Management: Prevention over recovery in protecting cultural heritage”, 
s. 33.
3 8  Nilsen, L. (2011), Handbok i katastrofberedskap och RVR (restvärdesräddning), s. 83.
3 9  School of civil protection. ”Module BI-4/C Protection of Cultural Heritage”, s. 3.
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Andra handböcker fokuserar på en tydlig fördelning av ansvar i verksamheter 
då man skapar katastrofplaner vilket framgår i ICOMs  ”Guidelines for disaster  
preparedness in museums”. Dock kan dessa undersökningar fungera tillsammans 
om man skulle använda sig av strategin att ha en övergripande katastrofplan för 
hela verksamheten som Module BI-4/C förespråkar och samtidigt tydligt fördela 
katastrofplanens olika ansvarsområden på specifika personer eller arbetsgrupper i 
verksamheten.40 

Andra undersökningar lyfter tidigare katastrofer och kriser och visar på vad 
man  utifrån  nuvarande  system  och  tidigare  incidenter  kan  ta  lärdom  av  och 
utveckla där både Sverige och andra länder, i det här avsnittet gällande Norge och 
Finland bidrar med ny kunskap i fältet för katastrofberedskap. 

Vad  gäller  Sverige  är  vi,  i  jämförelse  relativt  förskonade  från  större 
katastrofer,  men  de  inträffar  och  då  gäller  det  att  vara  beredd,  något  som 
”Katastrofberedskap  för  kulturarv  ur  ett  Svenskt  perspektiv  diskuterar”.41 
Hedhammar beskriver värdet av vårt kulturarv och lyfter också problematiken vad 
gäller de prioriteringar våra museer och kulturarvsinstitutioner måste göra för att 
personal och räddningstjänst ska veta vad som i första hand ska räddas. 

Vad som ligger till  grund för denna problematik är osäkert och något som 
vidare ska diskuteras i denna uppsats dels genom att jämföra med den ständigt 
aktuella  gallringsproblematiken.  Länder  såsom  Finland  arbetar  mer  med 
internationella symboler när de märker ut värdefulla byggnader och monument 
där Blue shield-symbolen, vilken hör samman med 1954 års Haag-konvention, 
används.42 Sverige verkar på denna punkt ligga efter.  Trots  att  1954 års Haag-
konvention har skrivits under har inget beslut fattats för vad som i Sverige ska 
märkas ut med Blue shield-symbolen.43 Vidare  kan man se att Sverige i jämförelse 
med Finland och Norge har liknande problematik vad gäller bränder, framförallt 
vad gäller trähusbebyggelse vilket på sina platser utgör ett kulturarv.44 

Vad som också framgår och som man kan läsa i ”Can we learn from heritage 
lost in fire? - Experiences and practises on the fire protection of historic buildings  
in Finland, Norway and Sweden”, är att det för både Sverige, Norge och Finland i 
kulturmiljölagstiftningen  inte  finns  en  plan  för  brandskyddsåtgärder  och  inte 
heller  i  plan- och bygglagstiftningen finns  det  någon lagstiftning om hur  man 
hanterar brandskydd i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.45 

Även om det i internationella jämförelser finns gemensamma brister finns det 
också brister Sverige måste hantera, vilka grannländer redan har engagerat sig i. 
Det negativa i detta är att Sverige inte, som de andra länderna, ligger i fas med 
utvecklingen vad gäller  katastrofberedskap,  dock finns det goda exempel  vilka 
4 0  ICOM. (1993) ”Guidelines for Disaster Preparedness in Museums”, s. 8,9.
4 1  Hedhammar. E. (2012), ”Katastrofberedskap för kulturarv ur ett svenskt perspektiv”, s. 16.
4 2  Hedhammar. E. (2012), ”Katastrofberedskap för kulturarv ur ett svenskt perspektiv”, s. 16.
4 3  Hedhammar. E. (2012), ”Katastrofberedskap för kulturarv ur ett svenskt perspektiv”, s. 16.
4 4  NBOA. (2004), ”Can we learn from heritage lost i fire?”, s. 4.
4 5  NBOA. (2004), ”Can we learn from heritage lost i fire?”, s. 72.
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man kan låna erfarenhet från. Som ett steg i detta arbete skulle det, vilket framgår 
av källor, för Sverige vara av stor vikt att utarbeta ett system vilket kan tillföra 
tillförlitlig  statistik  över  hur  många  kulturhistoriskt  värdefulla  byggnader  som 
skadats eller förstörts i bränder varje år, då denna statistik i dagsläget inte finns.46

Den svenska forskningen vad gäller  katastrofberedskap är  bristfällig,  detta 
gäller  undersökningar  av  samarbete  mellan  myndigheter,  organisationer  och 
institutioner. Forskning som ger god överblick och därigenom förståelse i ämnet 
genom att bidra med material,  i vilket man kan sätta sig in i, något som  ”The 
importance of integrating multiple administrative levels in capacity assessment  
for disaster risk reduction and climate change adaption” gör. Denna text är högst 
väsentlig och kan nästan sägas ligga i  framkant för dagens undersökningar av 
katastrofberedskap då denna liksom uppsatsens syfte är att inte bara fokusera på 
en intressent på arbetsmarknaden, utan att ringa in flera arbetsgrupper på  flera 
olika  administrativa  nivåer  för  att  se  om  det  finns  likheter  och  skillnader  i 
informationen.47 Kanske är det så att information från myndigheter sakta tar sig 
ner genom skikten av organisationer och bidrar till  att informationen sakta når 
fram eller inte når fram alls.48

Mycket  forskning  fokuserar  på  katastrofberedskap  vad  gäller  kriser  och 
katastrofer som sker i samhället på grund av konflikter eller större naturkatastrofer 
som i ”Approaching disaster management through social learning”. Men även i 
dessa  undersökningar  finns  viktig  information  liksom  stora  likheter  med 
uppsatsens  eget  syfte.  Intresse  bör  ligga  i  beredskap,  information  och 
kommunikation för att ett samhälle eller i det här fallet en kulturinstitution ska ha 
möjlighet att återkomma efter en katastrof liksom att återhämta sig och anpassa 
sig efter situationen med hjälp av resilience.49

Ett gemensamt problem vad gäller alla ovan nämnda undersökningar ligger i 
att ju större en nödsituation eller katastrof är desto mer arbete i samverkansfrågor 
krävs  av  dessa  aktörer.  Att  vara  förberedd  är  av  högsta  prioritet  och  som 
”Samverkan för säkerhets skull” säger kan även en aktör som har funktion som 
hjälpande resurs plötsligt bli drabbad av katastrofen.50

Som  synes  finns  det  tidigare  forskning  av  stor  bredd  inom 
katastrofberedskapsområdet, forskning vilken främst riktar sig mot hur museer, 
bibliotek  och  arkiv  praktiskt  ska  gå  tillväga  i  arbetet  inom  den  egna 
organisationen. En forskning där rådgivning av förebyggande arbete ges för olika 
typer av kriser och katastrofer men där handböckerna inte behöver efterföljas eller 
appliceras i den egna organisationen utan snarare fungerar som stöttepelare ifall 

4 6  Hedhammar. E. (2012), ”Katastrofberedskap för kulturarv ur ett svenskt perspektiv”, s. 6.
4 7  Emerald. (2012), ”The importance of integrating multiple administrative levels in capacity assessment for 
disaster risk reduction and climate change adaptation”, s. 227.
4 8  Emerald. (2012), ”The importance of integrating multiple administrative levels in capacity assessment for 
disaster risk reduction and climate change adaptation”, s. 231-232.
4 9  O’Brien, G. (2010), ”Approaching disaster management through social learning”, s. 503.
5 0  MSB. (2011), ”Samverkan för säkerhets skull!”, s. 122.
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organisationen  önskar  vidta  ytterligare  åtgärder  utöver  de  som  utgör  det 
grundläggande uppdraget. 

Den  tidigare  forskningen  visar  på  avsaknad  av  hur  dessa  rådgivande 
handböcker  och  strategier  praktiskt  fungerar  för  personalen  på  våra  museer, 
bibliotek och arkiv och vad de själva anser fungera i verksamheterna och vad man 
tillsammans med myndigheter måste vidareutveckla för en starkare och tryggare 
katastrofberedskap. 

Som ett led i detta saknas även forskning vad gäller kommunikation mellan 
yrkesverksamma  inom  området  ABM,  myndigheter  och  räddningstjänst.  En 
forskning  som  är  av  betydelse  då  dessa  tre  huvudaktörers  samverkan  och 
kommunikation med varandra är avgörande för kulturarvets säkerhet och framtid.

1.7 Teori 

I den här uppsatsen kombineras de två teoribildningarna utifrån Mary Jo Hatch 
organisationsteori  och  Jan-Olof  Anderssons  synsätt  på  effektiv 
säkerhetsorganisation.  Anthony  Giddens  strukturerings-  och  samhällsteorier 
kommer sedan att läggas som ett raster i analysen.

De  valda  teorierna,  säkerhetsorganisation  och  samhällsteori  är  inte 
ursprungligen fokuserade på det  humanistiska området eller  på kulturarvsfältet 
men har genom anpassning kunnat appliceras i relation till uppsatsens syfte vilket 
presenteras närmre i slutet av detta kapitel under rubriken hypotes och syfte. Detta 
har  fungerat  då  teorierna  haft  en  nära  kopplad  relation  till  de  frågeställningar 
uppsatsen lyfter baserat på både förstudie och hypotes.

Organisationsteorin  utgår  från  modernistisk  organisationsteori  vilken  ser 
organisationerna  som  individuella  sfärer  där  omgivningen,  eller  den  yttre 
organisationen  ligger  utanför  organisationens  egna  sfär.51 (Se  figur  1.1) 
Organisationen är vad man kan säga en enhet som ingår i ett större system.52

Organisationerna  kan  ses  som  interorganisatoriska  nätverk  där  kunskap, 
tjänster och samspel genomförs mellan de olika sfärerna där varje organisation, 
var för sig utgör en del av den yttre organisationen där samarbete måste ske.53 
Genom att nätverken av sfärer i den yttre organisationen samspelar skulle detta 
kunna bidra till hållbar och stark katastrofberedskap just genom att kunskap och 
tjänster här kan delas. Genom modernistisk organisationsteori ser man, det Hatch 
kallar omgivningen, som en part som påverkar organisationens resultat genom att 
kräva anpassning för att denna ska vara motståndskraftig.54 Detta kan överföras till 
uppsatsens hypotes och problematik, då omgivningen, den yttre organisationen 

5 1  Hatch; M.J. (2001), Organisationsteori - moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s. 85.
5 2  Hatch; M.J. (2000), Organisationsteori - moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s. 83.
5 3  Hatch; M.J. (2001), Organisationsteori - moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s. 87.
5 4  Hatch; M.J. (2000), Organisationsteori - moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s. 83.
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bestående av myndigheter, försäkringsbolag, RVR-tjänst och räddningstjänst alla 
bör  kräva  anpassning  från  organisationen,  dock i  samråd och  samverkan med 
denna.  Den  inre  organisationen,  genom  påverkan  av  den  yttre  kan  känna  en 
osäkerhet vad gäller förståelsen av vad parterna i den yttre organisationen kräver 
men  är  också,  för  att  i  sin  verksamhet  nå  bra  resultat,  beroende  av  de  olika 
element som den yttre organisationen kan bidra med.55 (Se figur 1.1)

En organisation baseras på sitt nätverk och de kopplingar den har till andra 
organisationer (de yttre). Kanaler som utgör och lyfter fram viktiga delar såsom 
information, resurser, påverkan och möjligheter.56 Dock verkar det i många fall 
utifrån  dessa  aspekter  vara  just  vid  kanalerna  det  finns  ett  dilemma  i 
informationsöverföringen.

Här faller min hypotes in, att dessa kanaler och nätverk inte är starka nog för 
arbete  med  katastrofberedskap.  Det  intressanta  blir  då  att  se  hur  berörda 
organisationer (inre och yttre) ser på detta problem och se om man, utifrån svaren, 
kan  få  en  första  input  var  man sedan  behöver  gå  in  och  fortsätta  och  stärka 
samarbetet organisationer emellan. Katastrofberedskap är komplext och kan inte 
enbart ansvaras för av en organisation, dock måste en av dessa fungera som nav i 
nätverket  vilken  efterfrågar  de  andras  tjänster.  Man  kan  inte  separera  en 
organisation från sin omgivning, det vill säga de andra organisationerna eftersom 
själva omgivningen skapas tillsammans med  de andra organisationerna (se bilaga 
1.2).57 

En  annan aspekt  att  lyfta  i  samband med organisationsteori  är  frågor  och 
kunskap  rörande  effektiv  säkerhetsorganisation.  Här  önskar  man  att  varje 
organisations  säkerhetspolicy  följer  verksamhetens  linjeorganisation  vad  gäller 
dess  ansvar  för  säkerhetsarbete  och  där  fördelningen  av  roller  och  ansvar  i 
verksamheten  är  av  största  vikt.58 Viktigt  är  också  att  olika  avdelningar  i 
verksamheten  arbetar  operativt  med  säkerhetsarbetet  inom  respektive 
verksamhetsområde.59 Som Andersson skriver kan en säkerhetsorganisation delas 
in  i  olika  strukturer  där  organisationen  i  sig  definieras  utefter  sina  respektive 
uppgifter och den organisationsstruktur som i denna studie diskuteras utgår från 
Anderssons struktur vilken namnges ”funktion”.60 

Strukturens  ”funktion”  delas  i  sin  tur  upp  i  fördelar  och  nackdelar  där 
fördelarna utgör specialisering, överskådlighet och möjlighet till kontroll medan 
nackdelarna lyfter problematik rörande bristande samordning och kundfokus och 
långa omställningstider.61 

5 5  Hatch; M.J. (2000), Organisationsteori - moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s. 83.
5 6  Hatch; M.J. (2001), Organisationsteori - moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s. 88.
5 7  Hatch; M.J. (2001), Organisationsteori - moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s. 98.
5 8  Andersson, J-O.  (2009), Effektiv säkerhetsorganisation, handbok i kvalitativa metoder, s. 9.
5 9  Andersson, J-O.  (2009), Effektiv säkerhetsorganisation, handbok i kvalitativa metoder, s. 9.
6 0  Andersson, J-O.  (2009), Effektiv säkerhetsorganisation, handbok i kvalitativa metoder, s. 100.
6 1  Andersson, J-O.  (2009), Effektiv säkerhetsorganisation, handbok i kvalitativa metoder, s. 100.
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Dessa för- och nackdelar är ett urval från Anderssons funktionsstruktur, då 
författarens  fokus  egentligen  ligger  på  de  icke  kulturarvsrelaterade 
organisationerna. Vad gäller effektiv säkerhetsorganisation lyfter Andersson även 
fram effektiva verktyg för att kunna mäta en säkerhetsorganisations arbete vilka i 
det  här  fallet  består  av  checklistor  som  utgår  från  olika  infallsvinklar  vilka 
kommer användas och lyftas närmre i undersökningen.62 Dessa verktyg relaterar 
till Hatch´s idéer om ”kanaler”, både gällande de yttre och inre organisationerna 
då verktygen visar på vikten av kommunikation både i den egna organisationen 
liksom med relationsnätverken.  

En  sista  infallsvinkel  vad  gäller  uppsatsens  teori  är,  vad  som  nämndes  i 
början,  Giddens  struktureringsteori.  Uppsatsen  ämnar  inte  enbart  se  på 
orgnaisationerna  som en  helhet  utan  går  ner  på  mikro-nivå  genom att  hämta 
information  från  yrkesverksamma  inom  de  olika  kanalerna  för  att  se  hur  de 
relaterar till varandra.

Så som beskrevs i tidigare undersökningar utifrån Emeralds ”The importance 
of integrating multiple administrative levels in capacity assessment for disaster  
risk  reduction  and  climate  change  adaption” ligger  intresset  på  individuella 
personer  i  olika  arbetsgrupper,  i  olika  organisationer,  på  olika  administrativa 
nivåer för att där utläsa hur organisationernas kanaler och nätverk fungerar idag. 
Därigenom kan man sedan se om det finns behov av förbättrad kommunikation 
för att nå både Hatch och Anderssons nivå av säkerhetsorganisation. 

Giddens pekar på att  alla människor bör ses som kunniga agenter,  sociala 
aktörer  som  var  och  en  för  sig  bär  på  kunskap  om  både  konsekvenser  och 
förutsättningar. Kunskap vilken kan vara dold  i en praktisk medvetenhet vilket 
leder till   en speciell sorts av komplexitet,  vilken ofta förblir outforskad.63 Det 
viktiga menar Giddens är att inte se aktörernas kunskap som ett fundament varpå 
förgreningar till nya sociala förbindelser skapas, utan istället se dessa förbindelser 
som en samordning och en helhet vad gäller system och social kommunikation.64 
Aspekten med struktureringsteori  i  förhållande till  organisationsteori  är den att 
med dessa två förhoppningsvis kunna utläsa vad i det sociala samarbetet mellan 
människor i de inre- och yttre organisationerna som förmedlas utanför den egna 
organisationen och vad som inte når ut via kanalerna.

Som Giddens skriver, metoden för att komma in i och förstå fältet och de 
olika organisationerna är att få inblick och full förståelse för det aktörerna redan 
vet och kanske tar för givet i  sitt  genomförande av arbetet.65 Institutionaliserad 
interaktion  ses,  påstår  Giddens  av  många  vara  metodologiskt  given.  Det  man 
måste  vara  införstådd  i  är  att  det  ”givna”  produceras  och  återskapas  genom 

6 2  Andersson, J-O.  (2009), Effektiv säkerhetsorganisation, handbok i kvalitativa metoder, s. 6.
6 3  Giddens, A. (1986), The constitution of society, s. 281.
6 4  Giddens, A. (1986), The constitution of society, s. 282.
6 5  Giddens, A. (1986), The constitution of society, s. 284.
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mänsklig påvekan.66  Här utgår studien från Paul Willis exempel, genom att låta 
aktörer (i exemplet skolpojkar), vilka är en del av ett nätverk (organisationerna) 
tillföra  sin  synvinkel  till  hur  organisationen  fungerar67,  då  varje  person  har 
kunskap för en specifik del i systemet eller organisationen.

Katastrofberedskapen kan och bör kanske till och med vara fundamentet för 
det arbete man i kulturarvssektorn ska fokusera mot. Våra kulturarvsinstitutioner 
har ett uppdrag i att bevara och tillgängliggöra kulturarvet för oss idag och för 
kommande  generationer.68 För  att  kunna  bevara  och  tillgängliggöra  måste  en 
katastrofplan vara tillgänglig och där blir yttre- och inre organisationer och deras 
kommunikation en avgörande del som stärker detta arbete. 

I följande kapitel kommer uppsatsens metoder för att hantera undersökningens 
intervju- och textmaterial presenteras. 

1.8 Metod 

Denna  studie  bygger  på  kvalitativ  metod  och  diskursanalys.  Den  kvalitativa 
metoden har främst applicerats på insamlingen av intervjumaterial69, vilket också 
är uppsatsens primärmaterial.

Intervjufrågorna utformades utefter semistrukturerad karaktär vilket innebär 
att  interlokutörerna  ställts  samma  frågor  men  där  frågorna  haft  öppna 
svarsmöjligheter och det  även funnits  möjlighet till  följdfrågor och diskussion. 
Detta för att intervjumaterialet skulle få möjlighet till ett större djup genom att nå 
tankar och svar vilka man kanske annars missat genom en strukturerad intervju. 
Dock anpassades intervjufrågorna i viss mån beroende på om det var ett museum, 
myndighet, räddningstjänst eller försäkringsbolag som intervjuades för att passa in 
intervjufrågorna efter interlokutörens/interlokutörernas respektive arbetsområden 
och för att komma åt rätt infallsvinkel. (Intervjufrågorna samt mailutskick med 
intervjuförfrågan är bifogade 7.1.3 samt 7.1.4) 

Varje  interlokutörs  identitet  är  avkodad  (fingerad)  av  respekt  för 
intervjudeltagarna och för den information de bidragit med till denna studie. För 
avkodningen genomfördes en webbaserad sökning efter könsneutrala namn vilka 
ersätter interlokutörernas rätta namn. Detta för att det inte ska vara möjligt att veta 
om  uttalandena  görs  av  en  man  eller  kvinna.  Det  kändes  viktigt  att  utföra 
avkodningen på alla nivåer då fältet, i vilket interlokutörerna är verksamma, är 
smalt. Vidare beskrivning av interlokutörerna följer i nästa avsnitt (1.8.1). 

De citat  vilka  valts  ut  från  intervjuerna  kommer  även de  avkodas  vid  de 
tillfällen  namn på:  orter,  organisationer,  platser,  personnamn,  namn på  projekt 

6 6  Giddens, A. (1986), The constitution of society, s. 288.
6 7  Giddens, A. (1986), The constitution of society, s. 288, 289.
6 8  Statens kulturråd. (2001), ”En strategi för museisäkerhet”, s. 3. 
6 9  Ahrne, G. (2011), Handbok i kvalitativa metoder, s. 11.
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samt  typer  av  kriser/katastrofer  nämns.  Exemplet  nedan  visar  hur  detta 
genomförts.

”Originalcitat”  Sofie:  Ja  och  så  var  det  ju  det  här  med  branden  som  drabbade  oss  på 
Arbetsplatsen, jag tror kanske att Maja nämnde det tidigare? 

”Avkodat citat”: Fie: Ja och så var det ju det här med (benämning av katastrof) som skedde på 
(namn på plats), jag tror kanske att (namn på person) nämnde det tidigare?

Detta för att interlokutörerna ska känna sig trygga i den information de delat med 
sig av i intervjuerna och för att det, som jag nämnt tidigare inte är relevant för 
studien, då fokus ligger på diskurs och vad för problematik interlokutörerna lyfter 
fram.  Intervjufrågorna  skickades  i  förväg  ut  till  interlokutörerna  då  jag  tidigt 
märkte  att  intervjuer  utifrån  arbete  med  kris-  och  katastrofberedskap  var  ett 
känsligt ämne. Jag genomförde även under min verksamhetsförlagda utbildning 
en praktikuppgift vilken resulterade i en rapport som i uppsatsen fungerar som 
förstudie liksom grund för hypotes och syfte (se kapitel förstudie). 

Uppsatsens  sekundärmaterial  (tidigare  undersökningar  och  övrig  litteratur) 
kommer  därefter  läggas  som  ett  raster  till  intervjuerna  för  reflektion  och 
jämförelse  för  att  se  till  vilken  grad  interlokutörernas  upplevelser  motsvarar 
litteraturen.  Uppsatsens  kvalitativa  metoder  kommer även länkas  samman med 
organisationsteori (se teorikapitel) samt med diskursanalys vilken används för att 
analysera det insamlade intervjumaterialet.

Diskursanalys  är  egentligen  en  rad  av  flera  multidisciplinära  och 
tvärvetenskapliga ansatser vilka kan användas på många varierande sätt i många 
sociala  områden.70 För  att  kunna  bearbeta  det  insamlade  intervjumaterialet 
kommer jag använda mig av denna metod.71

Diskursanalysen är en analysmetod avsedd att analysera mönster i vårt språk 
och i  våra  utsagor72,  och diskurs som begrepp innebär  att  man ser och förstår 
världen på ett  bestämt sätt.73 Denna berör fält  som kultur,  kommunikation och 
samhälle där man kan utforska maktrelationer i samhället för att sedan utforma 
grunder för kritik och förbättring av dessa.74 Diskursanalys är i korthet en metod 
som lämpar sig för att  göra undersökningar av kommunikationsprocesser75,  där 
syftet är att avslöja självklarheter i det insamlade materialet.76  Detta blir relevant 
då studiens primärmaterial består av intervjuer för att undersöka hur arbete med 
katastrofberedskap kommuniceras  mellan olika myndigheter  och organisationer 
mellan  vilka  det  kan  finnas  en  underliggande  problematik  i 

7 0  Torhell, S-E. (2009), Diskursanalys som teori och metod, s. 7.
7 1  Torhell, S-E. (2009), Diskursanalys som teori och metod, s. 8.
7 2  Torhell, S-E. (2009), Diskursanalys som teori och metod, s. 7.
7 3  Torhell, S-E. (2009), Diskursanalys som teori och metod, s. 7.
7 4  Torhell, S-E. (2009), Diskursanalys som teori och metod, s. 8.
7 5  Torhell, S-E. (2009), Diskursanalys som teori och metod, s. 8.
7 6  Torhell, S-E. (2009), Diskursanalys som teori och metod, s. 28.
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informationsöverföringen på grund av att vissa idéer och tankar tas för givna, ses 
som självklarheter. Uppsatsens diskurs är katastrofberedskap där undersökningen, 
utifrån denna diskurs går ut på att se hur olika individer i olika organisationer och 
myndigheter talar och tänker kring denna diskurs.77 

En infallsvinkel, vilket precis som sekundärmaterialet enbart kommer fungera 
som ett  raster,  är  Carol  Lee  Bacchis  angreppssätt  vilket  utifrån  diskursanalys 
lyfter insikter i hur problem beskrivs och hur man utifrån detta påverkas till insikt 
för vad  som behöver göras.78 Man utgår inte från att problem redan existerar och 
fokuserar därmed inte heller direkt på problemlösning utan ser istället varje fråga 
eller beskrivning som en tolkning.79 

Denna  uppsats  utgår  dels  från  samma  synsätt.  Man  vet  inte,  precis  som 
Bacchi, om det finns ett underliggande problem vad gäller arbete med kris- och 
katastrofberedskap och har då ingen lösning för hantering och arbete för detta i de 
olika organisationsnätverken. Dock kommer uppsatsen med hjälp av diskursanalys 
granska  hur  interlokutörerna  beskriver  insikter  och  problem för  att  därigenom 
finna riktmärken för utveckling.

Diskursanalys  blir  väsentligt  då  jag  i  intervjumaterialet  önskar  finna 
nyckelord och begrepp vilka återkommer i varje enskild intervju och kommer att 
granska  språkbruket  utifrån  den  kontext  eller  de  kontexter  (de  olika 
organisationerna) vari uttalandet görs.80 För att på ett överskådligt sätt underbygga 
de organisationsteoretiska förklaringarna och analyserna i uppsatsen har även tre 
grafiska figurer skapats (se bilagor). Dessa har hämtat mycket av inspirationen 
från Mary Jo Hatch ”Organisationsteori - moderna, symboliska och postmoderna 
perspektiv”. Dock har de omarbetats för att beskriva just organisationsstrukturen 
som gäller för kulturarvssektorn och dess arbete med katastrofberedskap.

Uppsatsens undersökningskapitel kommer delas upp i sektioner vilka utgår 
ifrån nyckelord vilka återkommit enskilt och oberoende i de olika intervjuerna. 
Detta  för  att  nyckelbegrepp  för  nyckelbegrepp  kunna  analysera  och  jämföra 
interlokutörerna synsätt av kris- och katastrofberedskap, liksom för att se om det 
skrivna  materialet  överensstämmer  med  de  verkliga  och  idag  aktuella 
förhållandena ute i kulturarvssektorn vilka interlokutörerna skildrar. 

1.8.1 Interlokutörerna
Denna studie är, som metodkapitlet redogör för, genomförd på basis av kvalitativ 
metod och diskursanalys med ett raster utifrån Bacchis synsätt, vilket fokuserar på 
hur problem beskrivs och definieras av olika individer och vad man kan utläsa i 

7 7  Torhell, S-E. (2009), Diskursanalys som teori och metod, s. 8.
7 8  Ahrne, G. (2011), Handbok i kvalitativa metoder, s. 55.
7 9  Ahrne, G. (2011), Handbok i kvalitativa metoder, s. 155.
8 0  Torhell, S-E. (2009), Diskursanalys som teori och metod, s. 97.
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dessa uttalanden för att sedan kunna vidta vidare åtgärder.81 Detta för att förstå 
specifika individers perspektiv vad gäller katastrofberedskap. 

För denna studie genomfördes totalt nio intervjuer med tretton interlokutörer 
varav tre av dessa intervjuer är gruppintervjuer med två interlokutörer i  två av 
grupperna samt tre i den tredje gruppen. 

Någon närmare presentation av studiens interlokutörer kommer inte ges då 
risken för att kunna identifiera dem, trots avkodade identiteter, är stor. Detta på 
grund av att fältet vari interlokutörerna är verksamma är smalt och specialiserat. 
Uppsatsens fokus ligger inte på individen utan enbart på dess utsagor i förhållande 
till ämnet katastrofberedskap. 

För att få insikt i intervjumaterialets bredd kan nämnas att interlokutörerna är 
verksamma inom olika verksamheter inriktade på kultursektorn. De för studien 
aktuella  verksamheterna  utgör  kulturarvsinstitutioner,  myndigheter, 
räddningstjänst samt försäkringsbolag där professionerna varit museitjänstemän, 
intendenter, magasinstekniker, brandinspektörer, antikvarier,  konservatorer samt 
försäkringsansvariga.  Varje  interlokutör  har  i  undersökningen  ett  fingerat  och 
könsneutralt namn för att det ska bli enklare att skilja utsagorna åt och för att det 
inte  ska vara möjligt  att  veta  om det  är  en man eller  kvinna  som medverkat. 
Namnen som används är följande: Alex, Anno, Billy, Charlie, Chris, Edwyn, Eli, 
Jade, Kay, Kim, Loa, Lion samt Mika. 

Vidare följer nu uppsatsens hypotes, syfte samt frågeställningar och därefter 
påbörjas undersökningskapitlet.

1.9 Hypotes  

Utifrån  ovannämnda  tidigare  undersökningar  liksom  förstudie  och  de 
frågeställningar  som  uppstod  i  och  med  rapporten  jag  skrev  för 
Riksantikvarieämbetet  kommer  jag  här  beskriva  uppsatsens  hypotes  och  syfte 
vilka också grundar sig i min rapport. 

Även om katastrofberedskapen ansågs viktig hos museerna hamnade arbetet 
åt sidan av det ordinarie arbetet i  museiverksamheterna. Detta verkar dock inte 
vara ovanligt utan snarare vara en övergripande problematik då forskning visar på 
att denna sorts arbete  ofta blir åsidosatt.82 Vad Graham beskriver framstår det som 
att tanken  ”en katastrof kommer inte drabba oss” i vissa fall kan få relativt fritt 
spelrum.83 

Min  hypotes, baserat på rapporten är att det mellan våra organisationer och 
myndigheter  inom  kulturarvssektorn  idag  råder  ett  dilemma  vilket  kan  ha 
organisationsteoretisk grund och påverka organisationernas och myndigheternas 

8 1  Ahrne, G. (2011), Handbok i kvalitativa metoder, s. 55.
8 2  Matthews, G. (2009), Disaster Management in Archives, Libraries and Museums, s. 3.
8 3  Matthews, G. (2009), Disaster Management in Archives, Libraries and Museums, s. 3.
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gemensamma informationsöverföring vilket kan leda till problematik för arbetet 
med katastrofberedskap. 

1.10 Syfte och frågeställning

Utifrån hypotesen är mitt syfte att undersöka hur interlokutörernas inställning 
till arbete med katastrofberedskap ser ut idag. Syftet är också att undersöka om det 
från  intervjuerna  går  att  utläsa  om  organisatoriska  strukturer  påverkar  och 
försvårar  dagens  samarbete,  praktiska  tillämpning  och  samverkan 
organisationerna  och  myndigheterna  emellan  samt  om det  framgår  förslag  för 
framtida utveckling.

Baserat på hypotes och syfte blir därför frågeställningarna följande:

1. Vilken inställning har interlokutörerna till arbete med katastrofberedskap i 
den  egna organisationen och i samverkan med andra?

2.  Lyfter  interlokutörerna  någon  form  av  problematik  vad  gäller 
katastrofberedskapsarbete?

3.  Finns  det  hos  interlokutörerna  förslag  på  utveckling  av  det  framtida 
katastrofberedskapsarbetet?
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2.1 Undersökning

2.2 Fallstudier

Brand är en katastrof som kan ödelägga mycket om inte rätt insatser sätts in vid 
rätt tillfälle. Under första delen av år 2014  inträffade flera kulturarvsbränder av 
stor och i flera fall förödande karaktär.

Detta kapitel kommer redogöra för dessa i form av fyra fallstudier. De utvalda 
fallstudierna  är  branden  i  Laerdal  och  Sogn  og  Fjordane  i  Norge  2014  samt 
Etnografiska museet i Stockholm, vars kylrum brann den 23:e oktober 2012. 

Fallstudierna kommer komplettera materialet i  uppsatsen genom att de kan 
tillföra  värdefull  information  om  hur  katastrofberedskapsarbetet  i  verkliga 
situationer  ser  ut,  vad  som fungerat  och  vad  man  inte  planerat  för  samt  hur 
samarbete  och  kommunikation  genomförts  mellan  de  yttre  och  inre 
organisationerna.

2.2.1 Laerdal
Vid ett  brandseminarium angående branden i  Laerdal  och Sogn og Fjordane i 
Norge, i vilket jag deltog, förmedlades det av räddningstjänstpersonalen, vilka var 
på plats för observatörsinsats, information om branden och arbetet på plats.

Jag kommer också återkoppla till räddningstjänstpersonalen när denna uppsats 
färdigställts för att dela mina erfarenheter av katastrofberedskap, då detta lyftes 
som ett önskemål vid seminarietillfället.

Branden,  vilken  var  mycket  omfattande  startade  den  18:e  januari  och 
observatörsinsatsen  genomfördes för att samla erfarenheter kring brandförlopp 
och insatser på plats. I Laerdal fanns, förutom bostadsområden ett område med 
äldre  trähusbebyggelse  vilket  av  rapporten  framgår  är  med  på  UNESCOs 
världsarvslista. 

Dock  finns  här  ett  frågetecken,  vilket  interlokutören  Kim,  som  inte  är 
yrkesverksam  inom  räddningstjänsten  och  därmed  inte  varit  deltagande  i 
observatörsinsatsen  belyser  under  intervjun.  Kim  anser  att  det  i  den 
sammanställda rapporten framgår att observatörerna kanske inte varit helt insatta i 
problematiken och vad gällde det UNESCO-skyddade området då Kim menar att 
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det var själva fjordlandskapet som var skyddat via UNESCO och inte specifika 
byggnader, något interlokutören tror kan bero på  att man i rapporten förväxlat det 
UNESCO-skyddade området med byggnadsminnen.84

Detta ska inte ses som kritik, utan snarare som ett bevis på hur komplext och 
invecklad kulturarvsfrågan egentligen är både i Sverige men framförallt när man 
ska bilda sig en uppfattning om hur problematik och situationer ser ut  i  andra 
länder, även om det i detta fall gällde ett av våra närmsta grannländer.

I Laerdal ligger också Bogrunds stavkyrka från 1180 som är ett av Norges i 
trä äldsta och bäst bevarande stavkyrka.85 Laerdal har en räddningstjänst medan 
larm-  och  ledningscentralen  är  gemensam  för  hela  Sogn  og  Fjordane  med 
placering i Flora. I   Sogn og Fjordane har, för krisberedskapen tillsammans med 
räddningstjänst,  polis  och  sjukvård  ett  samarbete  med  både  Röda  korset  och 
Civilförsvaret.86 På  grund  av  dåligt  och  blåsigt  väder  med  kastvindar  spreds 
branden snabbare (gnisterregn) än vad räddningstjänsten hann släcka den.  Den 
byggnad  som  innehöll  basstation  för  telefoni  antändes  under  branden  och 
förstördes vilket ledde till att både mobil- och fast telefoni slogs ut.87 

Det man reagerade mest på var brandspridningen i förhållande till avsaknaden 
av uppenbara motåtgärder och att ingen som observatörsgruppen träffade nämnde 
något om strategisk ledning eller planering.88 Dock förvånades obervatörsgruppen 
av hur Röda kortsets insatser inkorporerades i  insatserna,  vilka hade en tydlig 
ledningsstruktur och vilka utgjorde en naturlig del i insatsen tillsammans med de 
andra organisationerna.89 Ett samarbete viket deltagarna i observatörsgruppen såg 
avsaknad av i Sverige. (Se bilaga 1.4)

2.2.2 Etnografiska
Etnografiska  museet drabbades av en brand den 23:e oktober 2012. Katastrofen 
medförde att flera föremål skadades men också att flera raderades, i det kylrum 
där branden startade.90 

Kylrummet  var  placerat  på  nedersta  plan  och  branden  uppmärksammades 
genom att  det  automatiska brandlarmet  löste ut  och larmade räddningstjänsten. 
Skadorna  på  föremålen  minskade  genom  att  sprinklersystemet  löste  ut  under 
pågående släckningsarbete.91 I själva kylrummet förvarades 3900 föremål var av 
200-300 totalförstördes, 700 fick vattenskador och av dessa 700 blev även 200 
brandskadade.92 När  larmet  gick 15.14 befann sig  både säkerhetsansvarig samt 

8 4  Interlokutör: Kim
8 5  Storstockholms brandförsvar. (2014), ”Observatörsrapport om branden i Laerdal”, s. 1.
8 6  Storstockholms brandförsvar. (2014), ”Observatörsrapport om branden i Laerdal”, s. 2.
8 7  Storstockholms brandförsvar. (2014), ”Observatörsrapport om branden i Laerdal”, s. 3.
8 8  Storstockholms brandförsvar. (2014), ”Observatörsrapport om branden i Laerdal”, s. 6,8.
8 9  Storstockholms brandförsvar. (2014), ”Observatörsrapport om branden i Laerdal”, s. 10.
9 0  Rohlén, P,  (2012), ”Branden på etnografiska muséet 23.10.2012”, s. 1.
9 1  Rohlén, P,  (2012), ”Branden på etnografiska muséet 23.10.2012”, s. 1.
9 2  Rohlén, P,  (2012), ”Branden på etnografiska muséet 23.10.2012”, s. 1.
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fastighetstekniker i byggnaden och kunde direkt gå till centralapparaten för att se 
vart  larmet  startat,  samtidigt  som  räddningstjänsten  kontaktades  via  telefon. 
Kylrummet var inrett med kompakthyllor vilka var sammanskjutna och det var 
inte förrän rökdykare kunnat sära på flera av dem man upptäckte brandhärden i 
mitten av hyllraden. På grund av att det  var så tätt mellan hyllorna nådde inte 
sprinklern ned för att släcka branden.93 

Styrutrustningen för  luftfuktighet och temperatur var  brandskadad och  den 
brinnande plasten hade antänt golvsockeln mellan hyllorna. Hyllorna i sin tur var 
sammanskjutna  vilket  gjorde  att  branden  spred  sig  till  hyllorna.  Även 
skyddspapper vilket täckte föremålen bidrog till brandspridningen.94  

På  museet  bedrivs  SBA aktivt  och  samarbete  med  statens  fastighetsverk 
genomförs. Brandskyddsutbildning av personal sker också kontinuerligt, dock har 
inte all personal på de tre världskulturmuséerna deltagit vilket lämnar en kvot på 
30  procent  vilka  prioriterat  bort  denna  utbildning.95 Ett  dilemma  vilket 
återkommer, även i den avslutande fallstudien.

Museet saknar dessutom en egen säkerhetsorganisation vilket resulterar i att 
de  inte  har  någon  ansvars-  och  delegationsordning  eller  avsatta  resurser  för 
säkerhetsarbete.  Utöver  detta  saknades  planering  för  RVR-arbete  liksom  en 
insatsplan, vilket kan resultera i att insatsen kan fördröjas då räddningstjänsten 
utgår från denna för att  få uppgifter  om var de mest  känsliga kulturföremålen 
finns.  Dessutom skulle  information  funnits  i  insatsplanen  för  rökdykarna  vad 
gällde de ur hyllorna utstickande curare-försedda pilarna och spjuten vilka kunnat 
både skada och skadas.96 

Ytterligare ett organisatoriskt problem som uppstod var att polisen spärrade 
av  området  under  24  timmar  för  teknisk  undersökning,  samtidigt  som  RVR-
tjänsten behöver gå in under en period av 48 timmar för att kunna rädda kulturella 
värden från effekter av fukt, något polisen inte var insatt i.97 (Se bilaga 1.5)

2.2.3 Skogsbranden i Medelpad och Västmanland
”Alla stora bränder börjar som små”. Detta säger man i det avsnitt av Kalla fakta 
som denna gång granskar och jämför två bränder vilka båda började den 31 juli 
2014.  Den ena branden startar  i  Medelpad och den andra i  Västmanland.  Två 
bränder som startar samma dag men som får helt olika följder i och med hur de 
hanterades.98 I Medelpad fick man snabbt branden under kontroll medan man i 
Västmanland mötte en helt annan situation.

9 3  Rohlén, P,  (2012), ”Branden på etnografiska muséet 23.10.2012”, s. 2.
9 4  Rohlén, P,  (2012), ”Branden på etnografiska muséet 23.10.2012”, s. 4.
9 5  Rohlén, P,  (2012), ”Branden på etnografiska muséet 23.10.2012”, s. 5.
9 6  Rohlén, P,  (2012), ”Branden på etnografiska muséet 23.10.2012”, s. 5,6.
9 7  Rohlén, P,  (2012), ”Branden på etnografiska muséet 23.10.2012”, s. 6.
9 8  Kalla fakta. (2014), Kalla fakta del 1 – Skogsbranden i Västmanland.
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Räddningstjänsten i Medelpad hade utbildats i de senaste rönen från Kanada 
om hur större bränder bekämpas där man utgår från FWI (Fire Weather Index) 
vilket gjorde att man snabbt fick koll på värden aktuella för markförhållandena 
och man såg till att ta in helikopter direkt som kunde vattenbomba området. 99

I Västmanland var man inte utbildade i FWI och den enda information man 
fick var den som kom via personsökarna.Väl på plats beslöt man att fokusera på 
att få igång markstyrkorna och ringde därför inte efter en helikopter även om det 
fanns en helikopterfirma, med fyra tillgängliga luftfarkoster i Västerås med stor 
vana  och  kapacitet  att  släcka  skogsbränder  vilka  kunnat  vara  på  plats  och 
vattenbomba inom loppet av 15-20 minuter.100 

Branden i Västmanland startade klockan tre på eftermiddagen men inte förrän 
klockan nio på kvällen beslutar man sig för att ringa in en helikopter från Arlanda. 
I Medelpad har man haft övningar tillsammans med hemvärnet och dessa hjälpte 
även  till  vid  släckningsarbetet.101 I  Västmanland  har  man  aldrig  haft  övningar 
tillsammans med hemvärnet och tackar dessutom nej då hemvärnet kontaktar och 
erbjuder hjälp vid släckningsarbetet då man ansåg sig ha tillräckligt att leda de 
egna insatserna. 

På MSB, Myndigheten för Säkerhet och Beredskap, är man bekymrad och 
önskar att en betydligt mer omfattande utbildning skulle genomföras med landets 
räddningsledare.102 MSB  erbjuder  utbildningar  såsom  ”skogsbrand  och 
samhällspåverkan”, men dessa är frivilliga och under de senaste tre åren har 35 
utbildningar fått ställas in på grund av för få anmälningar. Räddningstjänsten i 
Västmanland valde bort flera kurser då man inte ansåg att det fanns några luckor i 
den kunskap man hade i organisationen.103 Kan brist på utbildning haft betydelse 
frågar man sig på Kalla fakta.104 

2.3 Dagens katastrofberedskap

Spridda gnistor 
Detta  kapitel  kommer  ta  upp  katastrofberedskapsarbetet  från  flera  olika 
infallsvinklar för att  täcka in organisationernas och myndigheternas tankar och 
åsikter kring ett flertal aspekter och dilemman. Även om varje organisation och 
myndighet är otroligt kunniga inom sitt fält, med stor kunskap och expertis finns 
det  information  och  problematik  som  måste  lyftas  för  att  öppna  upp  för 

9 9  Kalla fakta. (2014), Kalla fakta del 1 – Skogsbranden i Västmanland.
1 0 0  Kalla fakta. (2014), Kalla fakta del 1 – Skogsbranden i Västmanland. 
1 0 1  Kalla fakta. (2014), Kalla fakta del 1 – Skogsbranden i Västmanland.
1 0 2  Kalla fakta. (2014), Kalla fakta del 1 – Skogsbranden i Västmanland.
1 0 3  Kalla fakta. (2014), Kalla fakta del 1 – Skogsbranden i Västmanland.
1 0 4  Kalla fakta. (2014), Kalla fakta del 1 – Skogsbranden i Västmanland.
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möjligheterna att nå utanför den inre organisationen till de yttre organisationerna i 
relationsnätverket (se bilaga 1.1).

Kapitlet Dagens katastrofberedskap kommer att undersöka de anledningar till 
varför  man  på  kulturarvsinstitutionerna  börjar  arbeta  med  katastrofberedskap, 
likaså varför man på myndigheterna lyfter frågorna och vad konsekvenserna blir 
av  att  inte  engagera  sig  i  katastrofberedskapsfrågorna.  Dessutom  kommer 
begreppsdefinitioner  att  problematiseras  då  det  framstår  som  att 
katastrofbegreppet  har  olika  innebörder  och  vad  det  i  sin  tur  kan  orsaka  för 
svårigheter.  Fokus   kommer  också  läggas  på  prioriteringsfrågan  och  kapitlet 
avslutas sedan med en problematisering och diskussion kring försäkringsvärden.

2.3.1 Att arbeta med katastrofberedskap 
Enda sedan 70-talet,  då  man på riktigt  började tala  om museisäkerhet  har 

begreppet,  men  framförallt  dess  innebörd  allt  mer  aktualiserats  på  våra 
kulturinstitutioner.  Handböcker  och  strategier  talar  om  vikten  av  att  ha  en 
utformad beredskap samtidigt som det verkar ligga något under ytan. Något som 
parallellt med behovet av katastrofberedskap ändå gör att det omtalade behovet 
åsidosätts.105

Vissa  undersökningar  snuddar  vid  samma  problematik  denna  uppsats  är 
ämnad för, men svaren är luddiga och vad man i de olika organisationerna faktiskt 
ser  som svårt  eller  problematiskt  förmedlas  väldigt  sällan.  Detta  i  sin  tur  blir 
troligen  bara  ännu  en  bidragande  del  till  att  det  uppstått  ett  dilemma  i 
informationsöverföringen mellan de yttre-  och inre organisationsnätverken.  (Se 
bilaga 1.1)

 Kulturinstitutionerna anses på egen hand svara för att ha en tillfredsställande 
säkerhetsnivå  baserad  på  råden  från  de  olika  handböckerna  och  råds  av  till 
exempel kulturrådets strategi från 2001 att genomföra analyser för säkerheten. En 
motsättning  här  är  att  det  i  samma strategi  förmedlas  en  medvetenhet  om att 
många museer saknar det genomarbetade säkerhetstänkandet.106 

Vissa museer har idag påbörjat sitt arbete med katastrofberedskap som då går 
utanför det ordinarie arbetet med SBA, men kanske det inte är handböcker som i 
första  hand  har  inspirerat  utan  också  att  samverkan  och  kommunikation  med 
andra aktörer inom kulturarvsfältet i större mån kan leda till att man själv vill och 
orkar ta sig an detta omfattande arbete.

Kay och Mika förmedlar vid en intervju att det i deras kulturarvsorganisation 
funnits tankar på arbete med katastrofberedskap men att de är osäkra på hur länge 
dessa idéer varit aktuella.107 Detta skulle, utifrån diskursanalys, kunna tyda på att 

1 0 5  Matthews, G. (2009), Disaster Management in Archives, Libraries and Museums, s. 3.
1 0 6  Statens kulturråd. (2001), ”En strategi för museisäkerhet”, s. 3.
1 0 7  Interlokutörer: Mika och Kay.
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katastrofberedskapsarbetet, från ledningens sida inte tydligt förmedlats ut till alla 
medarbetare  vilket  leder  till  att  en  viss  grad  av  osäkerhet  råder  bland 
medarbetarna genom att inte kontinuerligt inkludera hela organisationen i detta 
arbete. Kay menar också på att arbetet med katastrofberedskap tidigare har varit 
eftersatt  utöver  ordinarie  SBA-arbete  men  anser  sig  också  se  att 
katastrofberedskapsarbete aktualiseras allt mer, att ”det ligger i tiden”. Kay lyfter 
som exempel  ett  brandseminarium, arrangerat  av  Riksantikvarieämbetet,  vilket 
båda  interlokutörerna  sett  som ett  gott  stöd för  att  bli  insatt  i  vad arbete  med 
katastrofberedskap  innebär  samt  hur  man  applicerar  det  i  den  egna 
organisationen.108 Detta  bidrar  också  till  en  förståelse  för  att  arbete  med 
katastrofberedskap  för  en  enskild  kulturarvsorganisation  kan  vara  svårt  att 
påbörja.  Medan samarbete,  samverkan och utbyte av  erfarenheter med andra i 
fältet kan ge både inspiration och trygghet.  Möjligen kan även denna uttryckta 
svårighet ligga i en allmän problematik vilken innefattar att man, på grund av att 
katastrofer sällan inträffar också hoppas på att det inte heller ska drabba just den 
egna organisationen, och därmed känner en osäkerhet och motvilja till att behöva 
förbereda sig för och diskutera frågor inriktade på just de värsta av scenarier.109 

Denna tanke kan bekräftas  av Mika  som förklarar att  kyrkorna i  regionen 
redan  påbörjat  det  grundläggande  arbetet  att  se  över  byggnaderna  och 
kulturarvsföremålen och att detta i sin tur bidragit till att deras egen organisation 
börjat  tänka  på  samma  sätt.  Ett  arbete  som blir  aktuellt,  speciellt  vad  gäller 
föremålen,  då  tidigare  fokus  enligt  Mika,  legat  på  lokalerna  medan 
katastrofberedskap för kulturarvsföremål allt mer börjar bli aktuellt.110 Detta visar 
på att medvetenheten kring katastrofberedskap på kulturarvsinstitutionerna ökar 
och att man verkar övergå från det huvudsakliga SBA-arbetet till att sammanföra 
katastrofberedskapsarbete  vilket  allt  mer  aktualiseras  för  både  lokaler  liksom 
kulturarvsföremål.  Dessutom  framstår  samarbete  över  organisationsgränser  (se 
bilaga 1.2) vara en viktig komponent för att underlätta arbetet genom att kunna ta 
del  av  erfarenheter.  Denna  diskussion  kommer  att  lyftas  ytterligare  i  kapitlet 
katastrofberedskap och organisationsnätverk.

Mika: […] och det här med kyrkorna, att man kunnat börja i kyrkorna, att se över det. Då 
börjar man ju tänka på samma sätt […] Så det, det ligger i tiden på något sätt tror jag […] när 
det gäller byggnaden så har man ju alltid haft, det tänket […] det är ju det här med föremålen 
också som börjar komma in nu tänker jag. 

Vad gäller kris- och katastrofberedskapshandböckernas funktion blir dessa kanske 
i  första  hand  att  bidra  till  insikt  i  att  organisationen  saknar  eller  behöver 

1 0 8  Interlokutör: Kay.
1 0 9  ICOM 1993:1.
1 1 0  Interlokutör: Mika.
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uppdatering av planer för katastrofberedskap, snarare än att leda till att arbete med 
katastrofberedskap implementeras i organisationerna.

Som Billy uttryckte det, hade inte kulturarvsorganisationen denne är verksam 
vid, tidigare använt sig av Riksantikvarieämbetes ”Handbok i katastrofberedskap 
och restvärdesräddning (RVR)” och arbete  med katastrofberedskap hade heller 
inte varit i  huvudsakligt fokus. Men genom att handboken introducerades hade 
man på museet snabbt insett att denna bidrog med ett ”wake-up call” vad gällde 
flera av de punkter handboken lyfter. Framförallt vad gällde checklistor och RVR-
listor. Dock framgick även en önskan från Billys sida att samarbete via ett lokalt 
nätverk skulle kunna bidra till att arbetet kunde genomföras smidigare både i den 
egna kulturarvsinstitutionen liksom det skulle kunna underlätta för motsvarande 
organisationer i staden. 

Våra kulturarvsorganisationer möter alla varierande problematik vilket verkar 
grunda sig i att direktiven skiftar och att kommunikationen mellan organisation 
och myndighet idag inte når sin fulla potential, en diskussion som interlokutören 
Charlie aktualiserar.

Charlie  lyfter  problematiken  med  skiftande  direktiv  vad  gäller  sprinkler  i 
byggnaden i vilken interlokutören är verksam där uttalandet pekar på att det än 
idag är oklart vilket system för sprinkler våra kulturarvsinstitutioner bör använda 
för att skydda föremålen.111 Kay, vilken är kollega med Charlie bekräftar också att, 
även  om  man  på  kulturarvsinstitutionen  önskar  ha  ett  bra 
katastrofberedskapsarbete  och  arbetar  för  att  nå  de  bästa  lösningarna  och 
resultaten så kommer det i dagsläget att ske kompromisser.

Kay: Kompromisser kommer det ju alltid bli, med allt ifrån säkerhet, men vi kan ju få det så 
långt det är möjligt.

Detta  visar  än  en  gång  på  att  arbetet  med  katastrofberedskap  idag  behöver 
problematiseras,  diskuteras  och  stärkas.  Direktiv  vad  gäller  sprinklersystem 
behöver bli tydliga och kompromisser vad gäller säkerhetsfrågor bör aldrig vara 
ett  alternativ.  Våra kulturarvsinstitutioner ska ha alla möjligheter att  känna sig 
säkra, i alla situationer, och detta utvecklas troligtvis bäst i möten där samverkan 
ligger i fokus och där problemen har möjlighet att lyftas, luftas och lösas.

En fråga man kan ställa sig, utifrån Giddens perspektiv, är hur inställningen 
till katastrofberedskap ser ut rent kommunikativt. Att samverkan inte genomförs 
organisationer och myndigheter emellan kanske grundar sig i att man tror sig veta 
vad  de  andra  har  för  åsikter  kring  ställningstagande  och  hantering  av 
katastrofberedskapsrelaterade frågor.112 Det väsentliga här bli då att genomskåda 
detta och lyfta fram olika organisationers syn på katastrofberedskapsdiskursen. 

1 1 1  Interlokutör: Charlie.
1 1 2  Giddens, A. (1986), The constitution of society, s. 288.
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Även om en tanke eller åsikt tidigare kanske var given, betyder inte det att dessa 
inte kommer produceras och omproduceras genom mänsklig inverkan.113 

Att hålla diskussionen igång genom aktiv samverkan är med andra ord viktigt 
för katastrofberedskapsfrågan.

Dessutom kan organisationerna och myndigheterna även lyfta en annan högst 
aktuell  fråga  där  diskussion  utgår  ifrån  vad  som  gäller  i 
kommunikationsöverföringen mellan räddningstjänst och kulturarvsinstitution, där 
många  institutioner  möjligtvis  i  något  för  hög  grad  förlitar  sig  på 
räddningstjänstens  insatser.  Detta  är  något  även  Charlie  uttrycker  genom  att 
beskriva att man i den egna organisationen tagit avsteg från sprinklers och enbart 
använder sig av branddeckare just på grund av närheten till räddningstjänsten.114 
Detta är en fråga vilken berör kommunikation och samverkan och kommer att 
diskuteras närmare i kapitlet organisation och samverkan.

Avslutningsvis  problematiserades  även  risker  med  att  utesluta 
katastrofberedskap ur verksamheterna. Jade säger i intervjun att en stor risk är ett 
dåligt  ”säkerhetstänk”  inom  ledningsgrupper  eller  att  man  helt  utesluter 
säkerhetstänket,  samt  att  det  sällan  genomförs  ordentliga  riskanalyser.  Jade 
betonar  även  den  ekonomiska  faktorn  som  en  bidragande  orsak  till  att 
katastrofberedskapsarbete utesluts:

Jade: […] Sen är det ju ekonomin också, alla museer brottar ju med minskade anslag och 
dålig ekonomi, och då är det ju naturligtvis det första man skär ner på säkerheten, för den är 
ju  inte  så  sexig  att  lägga  pengar  på.  Så  det  tycker  jag  är  de  största  riskerna,  dåligt 
säkerhetsmedvetande hos personer i ledande ställning på myndigheten.

Om  det  är  som  Jade  säger,  att  ekonomin  styr  huruvida  man  på  våra 
kulturarvsinstitutioner  och  myndigheter  aktivt  arbetar  med  katastrofberedskap 
finns här en stort dilemma. Vårt kulturarv berör många och har en stor betydelse 
för samhällets framtida ekonomiska tillväxt vilket i det långa loppet påverkar vårt 
samhällsklimat.115 Dock  är  stora  delar  av  dagens  kulturella  verksamheter  helt 
beroende av kulturpolitiskt  stöd liksom externa pengar116,  något  som för arbete 
med katastrofberedskap verkar vara svårt att få tillgång till. 

Undersökningar vilka fokuserar på katastrofberedskap har också en förmåga 
att  aldrig  riktigt  fokusera  på  annat  än  administrativa  nivåer  vilket  gör  att  den 
problematik Jade,  liksom övriga interlokutörer lyfter  inte kommer fram117,  utan 
snarare fokuserar på andra intressen som kanske också bidrar till att ekonomin 
inte  riktas  till  katastrofberedskapens  fördel.  Andra  administrativa  rutiner  får 

1 1 3  Giddens, A. (1986), The constitution of society, s. 288.
1 1 4  Interlokutör: Charlie.
1 1 5  Aronsson, L. (2007), Kulturell ekonomi, s. 233.
1 1 6  Aronsson, L. (2007), Kulturell ekonomi, s. 234.
1 1 7  Emerald. (2012), ”The importance of integrating multiple administrative levels in capacity assessment for 
disaster risk reduction and climate change adaptation”, s. 227.
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kanske i andra undersökningar mer uppmärksamhet vilket gör att pengarna läggs 
på andra åtaganden som man då anser ha större nytta.

Kanske ligger en del  av problematiken i  att  värdet av vårt  kulturarv alltid 
måste  försvaras  och  förklaras118,  och  kanske  bör  man  inte  bara  betrakta 
katastrofberedskapsarbete som en diskurs utan även samhället och tillväxten som 
två  ytterliga diskurser  vilka påverkar  detta  arbete.119 Som Jade beskriver  ligger 
troligtvis  andra  åtaganden  före  i  prioriteringsordningen  på  flera  av  våra 
kulturarvsinstitutioner, och när ekonomin i verksamheten är svag blir den redan 
eftersatta säkerhetsfrågan ytterligare åsidosatt, då utveckling och tillväxt för den 
kulturella ekonomin har högre status. Hur kommer det sig att bevarandefrågan är i 
ständigt  fokus  och  debatt  medan  hantering  av  katastrofer  och  arbete  med 
katastrofberedskap i stor utsträckning inte är det? 

Dilemmat,  nämnt  ovan,  ligger  i  att  katastrofberedskapen  idag  präglas  av 
skiftande  direktiv,  brist  på  samverkan  med  grund  i  organisationerna  samt  en 
ekonomi som styr i vilken grad vi i  bevarandefrågan har möjlighet att faktiskt 
bevara  vårt  kulturarv  för  framtiden.  Ställningstagande  till  arbete  med 
katastrofberedskap varierar, och insatserna samt initiativen för detta arbete visar 
på  en  rad  varierande  och  komplexa  frågor  och  problem  från  flera  olika 
organisationer och myndigheter och det finns heller inga tydliga lösningar. Det är 
spridda gnistor.   

2.3.2 Katastrofberedskap, en prioriteringsfråga
Att  katastrofberedskap  är  en  komplex  fråga  och  samtidigt  ett  åsidosatt  ämne 
framgår från avsnittet ovan. Men hur ställer sig kulturarvsinstitutionerna till att 
välja  ut  föremål  för  RVR-listor  och  vad  gör  att  man  inte  lyfter 
katastrofberedskapsfrågan i både de inre och yttre organisationerna?

Svaret på denna fråga framgick tydligt i många av intervjuerna och har sin 
grund i ett ställningstagande vilket baseras på prioriteringar. 

För  att  förtydliga,  innan vidare  diskusson  förs,  framstår  urvalsfrågan  som 
ytterligare  ett  dilemma.  Som  står  att  läsa  om  RVR-räddning  i 
Riksantikvarieämbetets handbok, går stora kulturarvsvärden förlorade varje år på 
grund av både bränder och vattenskador från släckningsarbete.120 Men mycket av 
dessa värden kan räddas om varje kulturarvsinstitution har en tydlig RVR-plan 
vilken  redogör  och  prioriterar  utvalda  föremål  vilka  RVR-ledare  från 
räddningstjänsten  kan  hämta  ut.  RVR-ledarens  arbete  är  dessutom kopplat  till 
avtal via respektive kommun på uppdrag av försäkringsbranschen.121 Trots detta är 
det  få museer som tagit  fram en RVR-plan, och som Nilsen skriver,  finns det 
dessvärre ingen försäkring som kan ersätta förlorade kulturarvsvärden.122 

1 1 8  Aronsson, L. (2007), Kulturell ekonomi, s. 240.
1 1 9  Aronsson, L. (2007), Kulturell ekonomi, s. 251, 253.
1 2 0  Nilsen, L. (2011), Handbok i katastrofberedskap och RVR (restvärdesräddning), s. 5.
1 2 1  Nilsen, L. (2011), Handbok i katastrofberedskap och RVR (restvärdesräddning), s. 6.
1 2 2  Nilsen, L. (2011), Handbok i katastrofberedskap och RVR (restvärdesräddning), s. 6.
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För att börja med kulturarvsinstitutionerna och urvalsfrågan tydliggör Kay att 
det  för  dem  är  en  väldigt  svår  fråga  att  ta  ställning  till.  Ifall  de  på 
kulturarvsinstitutionen önskar få råd från olika experter i sitt urval av föremål är 
Kay rädd att svaren från experterna kommer variera vilket ökar svårigheten att 
välja ut vilket föremål som bör prioriteras framför något annat. Kay belyser också 
att det kanske inte heller är föremålet i första hand som är det viktiga utan den 
kontext  vilken omger föremålet  vilket  skapar  ytterligare  en dimension till  den 
komplexa frågeställningen. 

Kay:[…] föremål är ju inte bara föremål, de är ju sin historia och då är det kanske inte det 
uppenbart mest arbetade eller värdefullaste eller speciella som man borde rädda heller, så det 
är ju jätte knepigt.

Detta kan i sin tur kopplas samman med en annan typ av diskurs vilken är en 
ständigt het fråga både i våra utbildningar och i yrkeslivet, ”gallringsdiskursen”. 
Även om det inte är fråga om att gallra föremål av anledningen att en samling är 
för  stor  verkar  urval  och  RVR-planer  ha  sin  grund  här.  Att  gallra  är  för  alla 
kulturarvsinstitutioner en svår och känslig fråga, och vid ordningsställande av en 
RVR-plan är det egentligen en gallringsplan man målar upp. En plan som kanske 
aldrig kommer bli aktuell och därmed inte behöver följas ifall inte en katastrof 
inträffar. 

Ytterligare en aspekt lyfter interlokutören Eli, ifall man själv på arbetsplatsen 
har möjlighet att ta med sig något ut, ska man då alltid prioritera? I det fall man 
har möjlighet att få med sig ett föremål som i värsta fall är i större fara än de 
föremål som egentligen prioriterats, ska man då ignorera  detta?123 Eli är väl insatt 
i  branschen och har erfarenhet  att dessa frågor och konflikter  kan uppstå  i  en 
katastrofsituation. 

Flera av interlokutörerna är också överens om att i katastrofberedskapsfrågan 
är ofta museerna i fokus medan kyrkan ofta har mindre spelrum i dessa frågor 
vilket blir problematiskt då beståndet i Sveriges kyrkor är komplext och behöver 
belysas  i  större  grad.  Med  detta  menar  interlokutörerna,  att  de  kulturarv  och 
organisationer  man  fokuserar  insatserna  och  handböckerna  på  ofta  är  en 
prioriteringsfråga  där  museer  uppmärksammas  mer  än  kyrkorna  och  deras 
kulturarv.

Även från räddningstjänstens håll möter man prioriteringsfrågan. Chris och 
Lion  bekräftar  båda  att  åtgärder  för  förebyggande  arbete  ute  på  våra 
kulturarvsinstitutioner är en prioriteringsfråga från institutionens sida medan man 
från  räddningstjänsten  försöker  jobba  för  ökad  delaktighet  i  det  förebyggande 
arbetet.

Chris: […] det är en prioritering från deras sida, vad de satsar på […] vi jobbar jättehårt för 
att de ska vara med mer i det förebyggande, men det är lite motvind det där...

1 2 3  Interlokutör: Eli.
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Lion berättar även om att det tidigare hos dem på räddningstjänsten fanns tillfällen  
då styrkan åkte ut tillsammans med brandmästaren vilken gjorde tillsyn medan 
resterande styrkan kunde gå iväg och bekanta sig med byggnaden.124 Ett sätt att 
möta kulturarvsinstitutionerna och föra en direkt kommunikation vilken dessvärre 
runnit ut i sanden. Kanske är det så att man i organisationen prioriterat att utföra 
arbetet på andra sätt vilket bidragit till att information och möten blir eftersatta. 
Vilket i sin tur leder till att kulturarvsinstitutionernas RVR-listor och prioriteringar 
inför  en  katastrof  inte  heller  genomförs  eller  uppdateras  på  grund av  att  man 
finner dessa åtaganden svåra att handskas med på egen hand. 

Alla  interlokutörer  visar  på att  det  finns  ett  behov av ökad hantering och 
samverkan i urval- och prioriteringsfrågan. Det är viktigt att våga prioritera, och 
detta  uttrycker  även  interlokutören  Kim  vilken  kan  se  frågan  från  ett 
myndighetsperspektiv. 

Kim: […] det är jätteviktigt att våga prioritera […] vad är det vi vill ha kvar, vad är det vi 
tänker oss att skydda och dokumentera som en förebyggande åtgärd?

Även  om  ställningstagandet  kan  kännas  obekvämt  kan  man  sätta 
prioriteringsfrågan i ett perspektiv huruvida det skulle kännas bättre att ha vågat 
lyfta frågan och göra en RVR-lista mot att en katastrof inträffar och man i stunden 
kanske kommer att behöva göra ett val som i efterhand möjligen inte känns rätt. 
Men Kim är positiv, och beskriver att det upplevts att man på allt fler ställen har 
tagit ställning och lyft frågan men att man kanske måste få tid att vänja sig vid 
tanken. En tanke,  som återigen troligen grundar sig i  den tidigare svårbemötta 
gallringsfrågan.

2.3.3 Begrepp ur komplex synvinkel 
Hittills  har  problematik  rörande  skiftande  direktiv,  kulturell  ekonomi  och 
prioriteringsfrågor  lyfts,  diskuterats  och  analyserats.  Men  för  att  våra 
kulturarvsinstitutioner och myndigheter i  framtiden gemensamt ska kunna lyfta 
dessa frågor är ytterligare en aspekt att ”man talar samma språk” i högsta grad 
väsentlig.  Att  ett  begrepp  har  samma  innebörd  för  alla  och  att  begrepp  som 
används i handböcker och strategier ska vara etablerade istället för diffusa. Dock 
har det både i skrivet material liksom i intervjuerna framgått att centrala begrepp, 
såsom  katastrof,  kris  och  säkerhet  inte  motsvarar  samma  innebörder  mellan 
interlokutörerna. Dessutom finns det ett begrepp som förmedlar en väldigt viktig 
ståndpunkt men som inte av någon interlokutör är känt. Det är med detta begrepp 
detta avsnitt börjar. 

1 2 4  Interlokutör: Lion.
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Samtidigt som intervjuerna genomförs granskas också Statens kulturråds ”En 
strategi  för  museisäkerhet”  lite  närmre  vilket  i  första  hand  handlade  om  en 
formaliafråga då dokumentet saknade utgivningsår. Detta ledde dock vidare in i en 
annan högst intressant problematik.

De centrala museerna samt de myndigheter vilka utgjorde projektgruppen för 
strategin,  vilka  var  Historiska  museet,  Bohusläns  museum,  Nationalmuseum, 
Östasiatiska  museet,  Kammarkollegiet  samt  Statens  kulturråd,  beskriver  att 
strategins  syfte  är  att  genom analys  se  hur  säkerhetsarbetet  ser  ut  på  utvalda 
museer samt därefter ge  rekommendationer till förbättringar.125 

I strategien står också att läsa om ett begrepp, eller snarare en princip vilken 
Statens kulturråd önskar att museerna följer i sin planering av det fysiska skyddet.

Principen benämns som principen om försvar på djupet. En princip som gäller 
både  för  det  aktiva  liksom för  det  förebyggande skyddet  av  museet  och  dess 
samlingar.126

”Museets fysiska skydd skall om möjligt planeras enligt principen »försvar på 
djupet«. Det gäller såväl det  förebyggande som det aktiva skyddet.”127 Med det 
fysiska  skyddet  menar  man  att  kulturarvsinstitutionerna  bör  kombinera 
administrativa  rutiner,  mekaniskt  skydd,  personell  bevakning,  brandskydd, 
teletekniska bevakningshjälpmedel  samt byggnadskonstruktion.128 Problematiken 
med  begreppet  försvar  på  djupet,  trots  sin  heltäckande grund,  är  att  få  inom 
kulturarvssektorn vet eller ens hört talas om denna princip. 

Bland studiens tretton interlokutörer var det bara en som kunde ge någon form 
av beskrivning av vad denna trodde begreppet innebar. Dock var detta inte kopplat 
till kulturarvssektorn utan till erfarenheter vunna från andra erfarenheter.

S: Har du hört talas om begreppet principen om försvar på djupet?
Alex: Ja absolut, som en gammal gamer tänkte jag säga, man får ju liksom krigsvibbar så 

att säga […] någon som anfaller och så sjunker anfallet in i  försvaret och så kommer ett 
nyanfall […] det är väl lite det som är tanken […] det låter ju som om att alla ska vara rustade 
och kunna ingripa...

Alex, vilken jobbar inom en kulturorganisation, har täckt in principens innebörd 
väl.  Dock  är  det  ett  problem  att  detta  begrepp  inte  är  känt  bland  de  andra 
interlokutörerna även om detta används i en strategi utgiven av Statens kulturråd. 
Principens  innebörd,  vad  gäller  katastrofberedskapsfrågan,  är  fördelaktig  då 
begreppet är heltäckande för hur en väl fungerande och förberedd organisation ska 
fungera i en katastrofsituation. 

Begreppet ingår från början i militär terminologi och innebär i sin enkelhet ett 
tryggande av säkerheten.129 Söker man efter vidare information kring begreppet 

1 2 5  Statens kulturråd. (2001), ”En strategi för museisäkerhet”, s. 3.
1 2 6  Statens kulturråd. (2001), ”En strategi för museisäkerhet”, s. 12.
1 2 7  Statens kulturråd. (2001), ”En strategi för museisäkerhet”, s. 12.
1 2 8  Statens kulturråd. (2001), ”En strategi för museisäkerhet”, s. 12.
1 2 9  STUK. (2014), Säkerheten försvaras på djupet.
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berör  detta  även  områden  såsom  kärnkraft  och  kärnkraftverk.130 Säkerheten 
”försvaras med på varandra följande frontlinjer och varje linjes hållbarhet säkras 
med flera metoder som stöder varandra.”131

För att göra begreppets ursprungliga betydelse lite mer begripligt  kan man 
välja  att  se  principen  om  försvar  på  djupet som ringar  på  vattnet.  En  ring  i 
centrum som sedan omsluts av fler ringar. Centrum kan i det här fallet utgöras av 
den inre organisationen, vilken vid en katastrof kanske är ett museum. Ringarna 
som  omsluter  den  inre  organisationen  ska  då  representera  relationsnätverkets 
övriga  organisationer  och  myndigheter,  med vilka  museet  bör  ha  kontinuerlig 
kontakt för att ha en tillförlitlig och stark katastroforganisation vilken kan sättas in 
direkt vid en eventuell katastrof. 

Dock har denna modell fått en annan design i uppsatsen för att visa på hur 
principen bättre kan beskrivas och användas. (Se bilaga 1.2) Här visas att alla 
berörda  organisationer  ingår  i  en  gemensam inre  organisation.  Ingen står  med 
andra ord i centrum och ingen organisation eller myndighet behöver bestämma på 
vilken  ”efterföljande  frontlinje”  man  ska  stå.  Vid  en  katastrof  ska  alla 
organisationer nås samtidigt och därmed också kunna ge stöd åt varandra och den 
drabbade organisationen. Ringarna är sammanlänkade istället för att omsluta en 
organisation var för sig.

En viktig aspekt med principen är att  mänskliga fel  eller  misstag  inte ska 
påverka den säkerhet man förberett och planerat för i och med sina kontaktnät 
både internt som externt.132

Ett  problem  som  uppstod  då  Statens  kulturråd  liksom  Kammarkollegiet 
kontaktaktades  var  att  Statens  kulturråd  överlämnat  strategin  till  både 
kulturdepartementet (strategins beställare) liksom till Kammarkollegiet där denna 
ska uppdateras regelbundet. Men vid sökning hittas ej dokumentet där, inte heller 
har Kammarkollegiet kunnat ge svar under de fyra tillfällen de kontaktades.

Är det så här läget ser ut? Viktiga dokument vilka ska uppdateras, från vilka 
museerna ska få  information finns  inte tillgängliga  och begreppet  ”försvar på 
djupet” är inte känt bland våra kulturarvsinstitutioner- och myndigheter? 

Om  det  på  sina  håll  ser  ut  så  här,  är  det  kanske  föga  förvånande  att 
katastrofberedskapsarbetet blir åsidosatt då detta tydligt visar på ett stort dilemma 
i dagens informationsöverföring. Information finns tillgänglig men når inte ut till 
berörda parter och väsentliga begrepp används olika eller inte alls.

För att lämna principen om försvar på djupet för att gå vidare till begreppet 
katastrof finns här också, som nämnts tidigare, en skiftande förståelse och därmed 
användande av begreppet. Vid intervjuerna fick frågorna i vissa fall omformuleras 
då vissa av interlokutörerna benämnde katastrofberedskap på annat sätt  än vad 
som var formulerat  i  intervjuformuläret.  Detta gjorde att  vissa frågor inte fick 

1 3 0  STUK. (2014), Säkerheten försvaras på djupet.
1 3 1  STUK. (2014), Säkerheten försvaras på djupet.
1 3 2  STUK. (2014), Säkerheten försvaras på djupet.
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utförliga  svar  förrän  begrepp  och  dess  innebörd  överensstämde  med 
interlokutörens även om det visade sig ha samma betydelse som ursprungsordet. 

Begreppet  katastrof  var  det  begrepp  vilket  överensstämde  interlokutörerna 
emellan där Kim och Jade benämner det som: 

Kim: […] Det är en stor olycka med omfattande materiell förstörelse efter vilken man har 
svårt att […] återställa […] eller att det är en olycka som berör en stor mängd människor och 
ödelägger stora materiella värden.

Jade:  Det är  när hela  eller delar  av kulturarvet  förstörs,  medvetet  eller  omedvetet,  när 
viktiga delar av vårt kulturarv försvinner.

I vissa lägen brukar man tala om kriser och krisberedskap, vilket man inte ska 
förväxla  med  katastrof  och  katastrofberedskap  då  en  kris  berör  samhälle  och 
människa i större utsträckning än vad det berör kulturarvet. 
 

 Kim: […] en kris,  det  är ju en sak som drabbar många människor och samhället  och 
kanske inte när det gäller kulturarvet […] 

Dock  belyser  Kim också  att  man  i  samhället  i  övrigt  kanske  oftare  talar  om 
krisberedskap  istället  för  katastrofberedskap.  Men  när  det  berör  och  drabbar 
kulturarvet  anser  interlokutören  att  det  är  bättre  att  använda  sig  av  begreppet 
katastrofberedskap då denna typ av katastrof inte är lika stor som en kris vilken 
kan få stora konsekvenser och påverka människoliv.133

Dock framgår det från intervjun med Jade att katastrofberedskap som begrepp 
inte används men att interlokutören snarare använder begreppet säkerhet. Det Jade 
förmedlar om sitt säkerhetsarbete visar på att det både innefattar SBA-arbete men 
även försök till  att inkorporera katastrofberedskap i kulturarvsinstitutionen. Vad 
som syftas med ”försök” återkommer i kapitlet katastrofberedskap som ansvar.

Dock  problematiserar  Jade  uttalandet  med  att  det  finns  personer  i 
organisationen  vilka  skulle  påstå  att  de  idag  jobbar  med  katastrofberedskap. 
Ytterligare  en  intressant  aspekt  som interlokutören lyfter  är  att  museisäkerhet, 
som ytterligare ett aktuellt begrepp, inte började användas förrän vid år 2000 på 
grund av kuppen som skedde vid Nationalmuseum.

Jade: Jag vill rent generellt säga att museisäkerhet är ett ganska nytt begrepp det blev väl 
aktuellt efter den stora kuppen på Nationalmuseum vid 2000 eller så.

Även  om  grundläggande  begrepp  såsom  katastrof  och  kris  i  stort  sätt 
överensstämmer  mellan  studiens  interlokutörer  anas  det  en  mindre  tydlig 
definition  när  man  lägger  till  ordet  beredskap så  att  begreppet 
”katastrofberedskap” aktualiseras. Vad detta beror på är fortfarande oklart, men 
kanske ett led till varför många anser katastrofberedskap vara svårt att förhålla sig 
till.

1 3 3  Interlokutör: Kim.
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2.3.4 Försäkringar och ekonomiska värden
För att skydda kulturarvet är katastrofberedskap och riskanalyser ett viktigt medel, 
men även försäkringsfrågor blir i dessa avseenden aktuella. 

De flesta utsagor nedan kommer fokusera på försäkringar speciellt inriktade 
för  det  kyrkliga  kulturarvet  men  de  sammanfattade  åsikterna  och  tankarna 
kommer kunna appliceras på kulturarv i allmänhet då alla kulturarvsinstitutioner 
möter situationer och dilemman av liknande slag.

Loa och Edwyn vilka jobbar med försäkringar tydliggör i intervjun att kyrkan 
i  sin organisation är  väldigt lokal liksom dess beslutanderätt  vilket  innebär att 
varje församling för sig själva beslutar om frågor vilka berör katastrofberedskap 
och försäkringar. Interlokutörerna lyfter också en problematik vilken visar på att 
man i Sverige idag har dålig koll på vad som sker med kulturarvsfrågan ute i våra 
kyrkor.  60 procent  av kyrkorna  har  idag tagit  del  av  de försäkringar  Loa  och 
Edwyn erbjuder, men för de övriga 40 procenten har man ingen information vilket 
gör det svårt att veta vad som behöver göras framöver.134 

Då frågan ställs om vad deras tankar är kring att vissa inte vill försäkra sitt 
kulturarv blir svaret:

Loa: […] om man förstod värdet och hade en samlad bild på vad som händer i kyrkan då 
borde ju alla vara med, men sannolikt förstår man inte det själv.  Och vi har ingen annan 
påverkansmöjlighet annat än att vi har en bra försäkring och vi jobbar med kulturarv. 

Återigen  verkar  prioriterings-  och  ekonomifrågan vara  i  centrum,  som Edwyn 
uttrycker det så ”gör man som man vill”135, och dessutom verkar det framgå att 
interlokutörerna saknar ökade samverkansformer för att nå ut till och informera 
fler. En problematik vilken är högst aktuell och återkommande i denna uppsats. 
Det finns stor kunskap bland alla studiens interlokutörer men denna når inte ut, 
eller  så  når  informationen  enbart  någon  eller  några  få  organisationer  och 
myndigheter (se bilaga 1.1) istället för att man har en gemensam plattform varpå 
alla kulturarvsinstitutioner och myndigheter kan mötas och gemensamt förmedla 
kunskap och bemöta problematik (se bilaga 1.2). 

Som ett  led  i  försäkringsproblematiken  kan  Alex  också  visa  på  att  18-19 
procent  av kyrkorna i  en specifik kommun i  Sverige (namn utlämnas),  vid en 
säkerhetsinventering var utrustade med brand- och inbrottslarm vilket innebär att 
enbart var femte kyrka hade denna teknik. Dock belyser interlokutören att man i 
samband  med  inventeringarna  också  införde  utbildningar  vilka  ökade 
medvetenheten hos församlingarna vad gäller stölder i kyrkor.136

Diskussionen  om  larm  blir  i  detta  kapitel,  vilket  berör  försäkringar  och 
ekonomiska  värden  aktuell  genom  Loa  och  Edwyns  inställning  till 
katastrofberedskap och försäkringar, vilka skulle kunna ses gå hand i hand, men 

1 3 4  Interlokutörer: Loa och Edwyn.
1 3 5  Interlokutör: Edwyn.
1 3 6  Interlokutör: Alex.
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av interlokutörerna problematiseras och lyfter  ett  viktigt  dilemma. Loa belyser 
först en viktig fråga vad gäller kulturarv och kulturarvsföremål vilken utgår från 
att man i en försäkring ska få ut det ekonomiska värde ett föremål värderats till 
samtidigt  som  det  är  en  svår  uppgift  att  värdera  kulturarvsföremål.137 Edwyn 
problematiserar sedan detta ytterligare:

Edwyn: Och där har man ju ett dilemma […] säg att på världsmarknaden skulle föremålet 
vara värd  en miljon,  då  ska  man ju  egentligen betala  en  försäkringspremie  för  det,  i  en 
verksamhet  som  har  minskande  intäkter  […]  och  så  är  det  ju  så  att  om  ett  oersättligt 
kulturföremål försvinner ja då ska det ersättas med pengar som kanske går in i en verksamhet 
men  som inte  tillför  någonting  till   kulturarvet.  Det  blir  ett  dilemma,  att  få  pengar  för 
oersättliga föremål. 

Det är enligt interlokutörerna svårt att värdera ett förmål som är oersättligt, och de 
brukar  då istället  råda berörda parter  vilka vill  teckna en sådan försäkring  att 
istället  lägga  pengarna  på  förebyggande  arbete,  en  tanke  vilken  kan  kopplas 
samman med Alex erfarenhet från kyrkornas frånvarande prioritering vad gäller 
larm. Att varken prioritera försäkringar eller metoder för ökad säkerhet visar på en 
organisation vilken inte är insatt i de värden föremålen besitter.

Ytterligare en intressant aspekt, vilken Edwyn lyfter, är att i det fall man tar ut  
en hög premie för ett föremål skapar det kanske i sin tur incitament till att faktiskt 
motverka att något sker med föremålet. Premien skulle med andra ord kunna öka 
föremålets icke ekonomiska värde.138 Dock finns det  ett dilemma även i  denna 
fråga vilket berör de fall då ett föremål kanske kommer tillbaka, vilket innebär att 
man kanske fått  en stor  summa pengar för det  förlorade föremålet  som sedan 
använts i organisationen vilket innebär att man inte kan betala tillbaka pengarna 
till försäkringsbolaget vilket äger föremålet tills dess återbetalning genomförts.

Edwyn: […] sen är ju frågan också, om de här föremålen kommer tillbaka, vilket också har 
hänt,  då  har  man kanske  fått  en  miljon som man använt  i  verksamheten,  ja   då äger  ju 
försäkringsbolaget  föremålet,  och  självklart  får  de  ju  köpa  tillbaka det,  men de  har  inga 
pengar att köpa tillbaka det för.

Loa  instämmer  i  denna  problematik  men  förtydligar  också  att  det  för 
kulturföremål  finns  lite  andra  aspekter  vilket  inte  gör  det  rimligt  för  ett 
försäkringsbolag  att  behålla  dem,  speciellt  om  föremålet  är  skyddat  av 
kulturminneslagen.  Bilden  är  komplicerad  och  återigen  understryker  båda 
interlokutörerna  att  de  värnar  om  kulturarvet  vilket  gör  att  de  hellre  ser  att 
pengarna i de olika kulturarvsinstitutionerna lades på katastrofberedskapsarbete 
och säkerhet.

Loa: […] vi säger ju till dem att satsa mera på att skydda än att höja försäkringen för att få 
ut  en  miljon  när  grejerna  försvinner.  Det  är  bättre  om de  är  kvar  [… ]  man kan  aldrig 
återskapa ett kulturarv. Det går inte. Det är helt ointressant hur mycket pengar man får.

1 3 7  Interlokutör: Loa.
1 3 8  Interlokutör: Edwyn.
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Även Lion, aktiv inom räddningstjänsten påpekar att förebyggande arbete ligger i 
tiden och att medvetenheten ökar och att fler försäkringsbolag har fått upp ögonen 
för dessa frågor vilket bidragit till att den verksamhet interlokutören arbetar för 
idag har ett bra samarbete med ett lokalt försäkringsbolag.

Detta kapitel har tagit upp en bred variation av frågeställningar, problematik 
och dilemman och utifrån Carol Lee Bacchis diskursanalytiska riktning kan en av 
hennes  frågeställningar  här  kort  diskuteras  genom  att  se  till  hur  problemen 
framställs  i  just  en  katastrofberedskapsdiskurs.139 Problemen  framställs  vara 
grundade  i  organisationen.  Utifrån  denna  insikt  kan  man sedan fördjupa  sig  i 
problematiken vilket lett till vidare insikter vilka visar på att katastrofberedskap 
påverkas av prioriteringsfrågor och dessutom kan bli svårkommunicerad så länge 
begreppsdefinitionerna inte är tydliga. 

2.4 Katastrofberedskap som ansvar

Eldsjälar, ett brinnande initiativ 
Detta kapitel kommer ta upp en väsentlig problematik rörande ansvar och initiativ 
då  det  verkar  vara  avsaknad  på  personer  som  kontinuerligt  arbetar  med 
katastrofberedskapsfrågor  på  våra  kulturarvsinstitutioner.  Kapitlet  kommer 
problematisera förhållanden till personliga initiativ, vad detta innebär och hur det 
mottas i verksamheterna och om den inre organisationen är en bidragande faktor 
till att frågorna lyfts och bearbetas. Detta kommer avslutas med en diskussion av 
de personliga initiativens nödvändighet och komplexitet relaterat till kulturarvets 
immateriella värden.  

2.4.1 Drivande krafter 
Ett kort men ytterst viktigt och väsentligt avsnitt i denna uppsats är detta, vilket 
kommer  uppmärksamma  en  situation  vilken  alla  våra  kulturarvsinstitutioner  i 
framtiden  måste  hantera  vad  gäller  katastrofberedskapsfrågan.  Detta  avsnitt 
kommer  lyfta  ett  centralt  dilemma  vilket  berör  bristen  på  yrkesroller  vilka 
hanterar katastrofberedskap. 

En central person, vilken både Eli och Anno nämner var en man vid namn 
Olle Johansson, ett namn som återkommer i  flera av interlokutörernas utsagor. 
Olle Johansson var i  grunden brandingenjör och hade varit insatsledare vid ett 
flertal stora katastrofer och var också en mycket drivande person vilken bidrog till 
entusiasm för säkerhets- och katastrofberedskap.

Det här är en stor del av den centrala problematiken för dagens arbete med 
katastrofberedskap. Detta arbete drivs inte i alla organisationer och där det bedrivs 

1 3 9  Ahrne, G. (2011), Handbok i kvalitativa metoder, s. 156.
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finns det en person som tagit katastrofberedskapsfrågan på sig som ett ansvar ifall 
personen i fråga känner sig engagerad i och brinner för frågan.140

Eli  är  själv  en  engagerad  person  vilken  drivit  frågor  rörande 
katastrofberedskap  och  har  själv  bidragit  med  att  man  för  några  år  sedan 
genomförde en gemensam utbildning för konservatorer och museitekniker vilken 
leddes av Olle Johansson. Eli lyfter dessutom en annan sort av problematik vilken 
berör hur detta engagemang kan möta motstånd beroende på var i en organisation 
man yrkesmässigt befinner sig. Interlokutören menar på, utifrån situationer denne 
mött, att förslag om hantering och utrymning av kulturvärden kan hindras från att 
nå vidare till personer placerade högre upp i en organisation i det fall man själv 
inte  har  en  central  yrkesroll.  Dessutom  beror  det  mycket  på  vilken  typ  av 
organisation man driver frågorna i,  en diskussion vilken återkommer i  kapitlet 
nedan.141

En problematik vilken även belyses och problematiseras av Jade:

Jade: Det finns väldigt mycket att göra […] det handlar om rätt individer på rätt nivå som 
ska driva frågan […] och driva den i rätt forum.

Detta är ytterst problematiskt ifall arbete med katastrofberedskap vilar på att 
en organisation i första hand har en anställd vilken på eget initiativ önskar driva 
frågor rörande katastrofberedskap för kulturarvet. Dessutom är det problematiskt 
att arbetet dessutom beror på om organisationen vill bemöta dessa förslag.

Ytterligare en aspekt vilken berör organisationen, vilket Eli belyser, är den att 
ifall  en  organisation arbetar  med katastrofberedskap och  är  insatsberedd måste 
man alltid se till att personalen är uppdaterad likaså ha en uppfattning om ifall de 
som en gång utbildade sig finns kvar i organisationen och finns det utrymme i 
tjänsterna att aktivt bedriva detta arbete? Eli förmedlar att mycket av detta arbete 
hittills  i  stor  sett  berott  på  personliga  initiativ142,  vilket  vad  gäller 
katastrofberedskap kan visa på en väldigt svag organisation.

I dagsläget finns det inga eller ytterst få som driver denna typ av beredskap, 
och för att katastrofberedskapen ska lyftas och prioriteras måste det i framtiden 
finnas en funktion i organisationen vilken kontinuerligt arbetar med detta utifrån 
en  befattningsbeskrivning.143 Denna  problematik  lyfts  mer  eller  mindre  av  alla 
interlokutörer,  men  förtydligas  av  Eli  vilken  upplevt  detta  komplexa 
förhållningssätt vid flera tillfällen.

Det grundläggande problemet vilket detta avsnitt vill belysa, är att samverkan 
i och mellan organisationer är avgörande för att vidare driva och uppmärksamma 
dessa frågor så att inte katastrofberedskapsarbete enbart drivs av eldsjälar vilka 
inte har placering på övergripande beslutsfunktioner utan snarare ska drivas av 

1 4 0  Interlokutör: Eli.
1 4 1  Interlokutör: Eli.
1 4 2  Interlokutör: Eli.
1 4 3  Interlokutör: Eli.
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eldsjälar  vilka  har  en  yrkesroll  och  resurser  för  att  bemöta  och  hantera  dessa 
frågor för kulturarvets säkran i  framtiden. Men för att förverkliga detta kanske 
man måste problematisera frågan ytterligare liksom att i större utsträckning belysa 
kulturarvets värde både nationellt liksom internationellt.

2.4.2 Värde och ansvar
Anno  lyfter  i  intervjun  att  den  första  riktiga  utbildningen  för  personal  i 
katastrofberedskap med fokus på brand och säkerhet genomfördes 1994. Återigen 
var det den drivande brandmästaren Olle Johansson som drev igenom detta på 
personligt initiativ. 

Anno: Olle Johansson […] var så extremt karismatisk och det var han […] som såg till att det 
här startade och att man fick brandansvariga personer och så vidare. Han visste framförallt 
hur man förmedlade informationen. Han fick alla, tänk dig 150 personer sitta blixttysta och 
superkoncentrerade i en timme för att  han är så engagerad. Från 94 fick man en påtaglig 
medvetenhet bland personalen.

Idag är det inte jättemånga som aktivt jobbar med dessa frågor förklarar Kim, och 
man  har  dessutom inte  ett  upparbetat  kontaktnät  förutom i  de  fall  en  person 
intresserat sig för denna typ av uppgift.
 

Kim: […] det är ju inte jättemånga som jobbar aktivt med de här frågorna […] så att man 
har upparbetat kontakter […] det är lite beroende på person och ofta har det berott på att man 
antingen  har  man  varit  väldigt  intresserad,  antingen  på  museet,  eller  kyrkan  eller  på 
räddningstjänsten.  Att  det  har  byggt  på  personer  som  faktiskt  har  […]  brunnit  lite  för 
intresset. 

Men lyfter man detta dilemma till en internationell nivå för att se vad för värden 
kulturarvet faktiskt kan bidra till, kan man kanske också argumentera för en stärkt 
katastrofberedskap. Eli vinklar i intervjun fokus till Syrien och menar på att för 
varje dag får våra kulturarvsföremål en stärkt internationell betydelse genom att 
det i flera av dem finns en symbolik som för många blir högst aktuell och som 
man kan känna igen sig i ifall man kommer hit från konfliktdrabbade områden.144 
Våra  kulturarvsinstitutioner  förvaltar  föremål  som  har  nationellt  och 
internationellt viktiga och värdefulla värden och därför, anser Eli, bör man aktivt 
arbeta  med  katastrofberedskapsfrågor  och  inte  bara  grunda  detta  arbete  på 
eventuella initiativ.

Även  Alex  lyfter  detta   resonemang  genom  att  uttrycka  att  våra 
kulturarvsföremål är bärare av oersättliga värden vilka både  kan ha lokalt eller 
nationellt värde och därmed också olika betydelse för människor. För framtida 
ställningstagande  till  problematiken  berörande  personliga  initiativ  och  våra 
kulturarvsvärden bör man fokusera på samverkan, prioritering och dokumentation, 
en åsikt vilken Kim lyfter. Men även här återkommer dilemmat då Kim uttrycker 

1 4 4  Interlokutör: Eli.
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att detta åtagande, återigen beror på om någon tagit det på sig och om man känner 
sig berörd av att verka för dessa frågor.

En organisation vari personer på personligt initiativ driver väsentliga frågor 
kallas i organisationsteori för en primitiv organisation, men för att organisationen 
ska ha möjlighet till vidare utveckling krävs att vidareutveckla denna till en social 
struktur.145 Som beskrivits i kapitlen ovan, tror Kim att de personliga initiativens 
insatser beror på tillgången till information, tid och resurser.

2.5 Katastrofberedskap och organisationsnätverk

Organisation och samverkan, en het fråga
Detta kapitel kommer i huvudsak fokusera på organisation och samverkan vilka 
visar på en komplex inställning till dessa två liksom vad gäller RVR-begreppet. 
Kyrkans roll i  frågor om samverkan kommer också lyftas mer specifikt då det 
finns en uttalad vilja om att få medverka i kulturarvsdiskussioner men där kyrkan 
idag framstår som åsidosatt. Kapitlet kommer även behandla problematik rörande 
de konflikter som uppstår när katstastrofberedskapsfrågor ska lyftas och vad man i 
organisationerna lägger vikt på. Slutligen kommer även arbete med handböckerna 
i kulturarvsinstitutionerna att problematiseras.

2.5.1 Organisation:
Idag verkar en stor del av den problematik vilken berör katastrofberedskap grunda 
sig i organisationen, vare sig det gäller inställningen till personliga initiativ eller 
det praktiska arbetet vilket kommer ligga till fokus i detta avsnitt.

Jade talar i intervjun om organisationen som orsak till att man inte har arbetat 
med  katastrofberedskap.  I  den  verksamhet  Jade  är  verksam  genomfördes  en 
omorganisation vilken fick tydliga konsekvenser.146 För  det  första  genomfördes 
inte  en  ordentlig  risk-  och  sårbarhetsanalys  för  den  nya  organisation  som 
skapades.  Jade  belyser  också  att  även  om  man  väljer  att  göra  en  risk-  och 
sårbarhetsanalys  kan det  på säkerhetsområdet  genomföras halvhjärtat,  att  detta 
arbete lätt kan falla mellan stolarna då ingen har det fullständiga ansvaret. 147 

Aronsson  belyser  i  Heritage:  A conceptual  Paper  vikten  av  att  för  frågor 
rörande kulturarv och katastrof finns ett långsiktigt strategiskt tänkande.148 Att ha 
en långsiktig plan för hur man ska gå tillväga vid en katastrof är av stor vikt, men 
kommer troligen sällan till det stadium där detta är möjligt just på grund av att 
man, som Jade säger, inte genomför dessa planer och analyser fullt ut. För att få 

1 4 5  Hatch; M.J. (2000), Organisationsteori - moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s. 204.
1 4 6  Interlokutör: Jade.
1 4 7  Interlokutör: Jade.
1 4 8  Aronsson, I-L. (2009), ”Heritage: A Conceptual Paper”, s. 1.
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till  en långsiktig och hållbar katastrofplan måste detta troligen komma till genom 
ett långsiktigt och hållbart engagemang. Ytterligare ett problem verkar också ligga 
i att man i organisationen inte vågar prata om katastrofberedskapsfrågor och att 
man inte heller vet var i organisationen ansvaret ligger vilket gör att arbetet faller 
mellan stolarna.149 Jade belyser därför vikten av att  sätta sig in i  vilken typ av 
organisation man arbetar i och vad man i denna vill uppnå.

Eli belyser också vikten av att ha en väl planerad plan och katastrofberedskap 
i  organisationerna  då  det  vid  skarpt  läge  kan  bli  aktuellt  att  fort  nå  fram till 
berörda  personer  i  organisationen,  något  Eli  har  erfarenhet  av  ifrån 
säkerhetsövningar  vilka inte  fungerat  hela  vägen fram, vilket lett  till  stressade 
situationer där arbetsfördelning inte varit tydlig och viktiga nyckelpersoner inte 
gått  att  nå.150 Detta visar på liknande problematik vilket mer eller mindre varit 
aktuellt i de fallstudier vilka introducerades i undersökningens inledning. 

Utifrån  COST Action  C17 framgår  även vikten  av  att  ha  en  god och  väl 
planerad katastrofplan, då publikationen redogör för att brand troligen drabbar en 
värdefull kulturarvsbyggnad per dag.151 Dock ska denna slutsats bemötas med viss 
kritik då man inte, i detta påstående utgått från någon statistik. Men bränder är ett 
ständigt aktuellt ämne inom kulturarvsvärlden, och bara för att statistik dessvärre 
saknas idag över hur många kulturarvsbyggnader som brinner årligen, betyder det 
inte att man ska ta sin säkerhet förgiven.

Osäkerhet  och  icke  fungerande  kommunikation  framgår  tydligt  som  en 
grundläggande problemtik om man ser till Kalla faktas granskning av branden i 
Västmanland  där  man  inte  genomfört  övning,  tagit  kurser  eller  utarbetat  en 
samverkan  med  relaterande  organisationer.152 Denna  problematik  grundar  sig 
troligen  i  att  man  som  organisation,  utifrån  organisationsteoretisk  synvinkel 
upplever  att  relationsnätverket  ligger  utanför  organisationens  gränser  samtidigt 
som  man  också  upplever  och  känner  osäkerhet  vad  organisationerna  i 
relationsnätverket kräver, men på samma gång är beroende av de olika element de 
övriga organisationerna består av.153

Eli problematiserar även att det i många handböcker och i arbete med säkerhet  
och katastrofberedskap ute på organisationerna sällan fokuseras på RVR utan att 
fokus  snarare  och  i  större  utsträckning  ligger  på  teknik  och  automatiska 
släcksystem.154 En sanning som har framgått och kunnat utläsas i många intervjuer, 
då  man  idag  fokuserar  på  SBA-arbete  och  gärna  kopplar  detta  samman  med 
katastrofberedskapsarbete istället för att se dessa två som separata åtgärder vilka 
bör sammansvetsas för att hela organisationen ska vara förberedd för eventuell 
katastrof, både människor, byggnad och föremål. 
1 4 9  Interlokutör: Jade.
1 5 0  Interlokutör: Eli.
1 5 1  COST. (2008), ”Action C17 Index to Associated Publications on CD Rom”, s. 3.
1 5 2  Kalla fakta. (2014), Kalla fakta del 1 – Skogsbranden i Västmanland.
1 5 3  Hatch; M.J. (2000), Organisationsteori - moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s. 83.
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För att  koppla an  till  kuppen på Nationalmuseum, vilken skedde år  2000, 
uttrycker  Jade att  det  var  detta som gjorde att  man i  organisationerna började 
intressera sig för museisäkerhet och att man innan varit relativt naiva inför dessa 
sorters situationer på många museer.155 Jade menar också på att det än idag finns en 
stor naivitet vilken troligen är ett resultat från en dålig omvärldsanalys.  

Precis som Loa och Edwyn säger i kapitlet för försäkringar lyfts argumentet 
om att man inte ser vilka värden våra kulturarvsinstitutioner besitter. Dessutom 
uttrycks också problematiken i att man i organisationen på en kulturarvsinstitution 
också ansvarar för att kulturarvet både ska visas vårdas.

Jade: Man ser inte att  museerna besitter en så pass rik, rikedom […] och sen naturligtvis 
också den plikten som hela tiden ligger i vårt uppdrag, vi ska visa kulturarvet, men vi ska 
också vårda, det ligger en inbyggd konflikt i det hela. 

Katastrofberedskap är en organisatorisk fråga vari man antingen bemöter behoven 
eller håller avstånd från dem på grund av att fokus ligger på andra arbetsuppgifter 
vilka prioriteras före.  Andersson beskriver precis som Hatch vikten av en god 
säkerhetsorganisation  där  säkerhet  bör  vara  integrerad  i  en  organisations  alla 
processer.156 Dessutom  lyfter  Andersson  fram  att  det  för  en  affektiv 
säkerhetsorganisation  krävs  riskanalys  för  att  därmed  kunna  få  en  balanserad 
organisation som får ett medvetet risktagande.157

Det organisatoriska brandskyddet, påpekar Chris, går alltid att förbättra men 
ser en svårighet i att inte veta hur intresserade kulturarvsinstitutionerna är i dessa 
frågor. Chris berättar att branskyddet är något som alltid påpekas vid varje tillfälle 
han  och  kollegan  är  ute  och  tillsynar  och  Lion  fyller  i  att  det  viktiga  i  det 
förebyggande arbetet är att organisationen är förberedd då det är dess personal 
som ska agera i de fall något händer, inte i första hand räddningstjänsten.158

2.5.2 Samverkan:
En vidare koppling till organisationen och dess arbete med katastrofberedskap är 
också vikten av att ha ett utvecklat nätverk med vilka man kan samverka. Något 
liksom katastrofberedskapen i sig verkar vara åsidosatt i viss utsträckning vilket 
troligen bidrar till  att  man som interlokutörerna uttryckt är  naiva och osäkra i 
arbetet. En ytterligare orsak till varför arbete med katastrofberedskap av flera kan 
upplevas som svåra frågor vilka inte får fullt gehör.  

Alex liksom Eli önskar att nya samverkansformer skulle kunna upprättas vilka 
också skulle inkludera kyrkan i det organisatoriska nätverket då kyrkan idag är 
den största förvaltaren av det gemensamma kyrkliga kulturarvet. Kyrkan har vid 

1 5 5  Interlokutör: Jade.
1 5 6  Andersson, J-O.  (2009), Effektiv säkerhetsorganisation, handbok i kvalitativa metoder, s. 50.
1 5 7  Andersson, J-O.  (2009), Effektiv säkerhetsorganisation, handbok i kvalitativa metoder, s. 50.
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flera tillfällen förbisetts istället för att ses som en självklar aktör i samverkans- 
och kulturarvsfrågor.159 Genom att skapa ordentliga nätverk där organisationer och 
myndigheter verksamma inom kulturarvssektorn är delaktiga kan dessa bygga upp 
en gemensam kunskap för hur frågor berörande katastrofberedskap ska hanteras.

I ICOMs Guidelines for Disaster Preparedness in Museums betonas det att 
tjänstemän med uppdrag som konservatorer,  räddningstjänst  liksom tjänstemän 
med befattningar inom säkerhetsområdet regelbundet bör kommunicera för att vid 
eventuella katastrofer effektivt kunna bearbeta situationen.160 Dock finns det idag 
viss problematik för åtaganden av detta slag då säkerhetsfrågan inte alltid har den 
prioriteten.  Detta  exemplifieras  till  exempel  i  fallstudien  gällande  branden  i 
Västmaland där  man inte  samverkade  på  ett  effektivt  sätt  vilket  man däremot 
gjorde i Medelpad. Även kommunikationen i sig kan vara problematisk om man 
ser till rapporten från Laerdal där denna blev svårhanterlig och ledde till avsaknad 
på verkningsfulla åtgärder.

Mika och Kay lyfter också samverkan som en lösning för hantering och urval 
av  föremål  för  eventuell  RVR.  Mika  når  en  viktig  slutsats  genom  att  se 
möjligheten i att organisationen i första hand beslutar om vilka tankar kring RVR 
man  vill  förmedla  till  räddningstjänsten,  men  att  RVR-arbetet  sedan  bör  ske 
parallellt och i samverkan med varandra för att båda parter ska vara insatta i hur 
arbetet vi en eventuell katastrof önskas och kommer att genomföras. 

Mika: Men det är ju precis det som känns så viktigt också, att egentligen ska vi ju göra det 
innan vi är helt klara för då kan vi ju placera föremålen på bra ställen. Till exempel något som 
vi vill att de tar ut först står längst ut […] det är ju bra att göra det parallellt och inte lämna 
det tills vi är klara […]

Aktuellt  för samma diskussion är Elis  synvinkel om att  när det  gäller  RVR är 
viktigt att personalen i en kulturarvsinstitution är lika insatta i RVR-arbetet som 
räddningstjänsten ifall personalen i ett första skede, då insatstiden i vissa fall kan 
vara lång, har möjlighet att själva göra något. En RVR-plan är nödvändig för att 
man från räddningstjänsten och som RVR-ledare överhuvudtaget ska evakuera en 
samling161, riskerna för att det går fel eller att ”fel” föremål förs ut är betydligt 
större ifall man inte fått raka direktiv. Eli poängterar också att även om en RVR-
plan finns så har räddningstjänsten inga krav på att  gå in och hämta ut  något 
föremål,  men  att  man  med  ett  bra  underlag  och  en  god  samverkan  kan  öka 
möjligheterna  till  att  RVR-arbete  faktiskt  är  möjligt,  istället  för  att  man  i  en 
katastrofsituation inte är förberedd och en eventuell RVR-insats kan leda till att 
man  inte  får  ut  önskade  föremål  på  grund  av  dålig  förberedelse  och 
kommunikation.162

1 5 9  Interlokutörer: Alex och Eli.
1 6 0   ICOM. (1993), ”Guidelines for Disaster Preparedness in Museums”, s. 2.
1 6 1  ICOM. (1993), ”Guidelines for Disaster Preparedness in Museums”, s. 6.
1 6 2  Interlokutör: Eli.
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Samverkan och förståelse för hur arbete med katastrofberedskap fungerar är 
väsentligt  för  hur  vårt  kulturarv  kommer  kunna  föras  vidare  till  framtida 
generationer. 

Jade: Det gäller att ha kunskap, så man inte förstör något av okunskap.

Även Chris  menar på att  större delaktighet ute  i  samhället  skulle  vara av stor 
betydelse för att medvetandegöra att man på räddningstjänsten kan kontaktas för 
rådgivning, att de inte enbart kommer vid akuta lägen eller för att tillsyna. Dock är  
interlokutören medveten om att detta troligtvis beror på bristande information och 
därigenom kommunikation, något som även detta kan förbättras genom att ingå i 
ett gemensamt nätverk med kulturarvsinstitutioner och myndigheter.  

MSB lyfter även samverkansfrågan i sin skrift Samverkan för säkerhets skull  
och betonar att det är viktigt att man ifrågasätter de sätt man tänker kring ledning 
vid krissituationer.163 MSB menar på att man måste utveckla ledningen så att dessa 
ska  kunna  hantera  inriktnings-  och  samverkansproblematik  vid  kris-  eller 
katastrofsituationer.164

Eli belyser även att det inte är räddningstjänstens ansvar att ta initiativ vad 
gäller  kulturarvsfrågorna  ute  bland  våra  kulturarvsinstitutioner  men  att  man 
genom samverkan kan, som kulturarvsägare och förvaltare, förmedla värdet av det 
gemensamma  kulturarvet  och  samtidigt  bli  insatta  i  hur  arbetet  ser  ut  ur 
räddningstjänstens synvinkel.165

Avslutningsvis  kan  man  säga  att  det  för  samverkansfrågan,  från 
organisationsledningarnas  håll  bör  utvecklas  en  så  kallad  balansering  vilket 
medför att man i nätverksgrupper av olika aktörer som alla kanske har varierande 
uppgifter och situationstolkningar vid en katastrof, kan nå gemensamma mål och 
en funktionell samordning.166 

2.5.3 Kunskapsuppbyggnad
Som ett led i samverkansfrågan finns också en viktig aspekt vilken tyder på att 
man, genom att informera de andra organisationerna i relationsnätverket om vad 
man i respektive verksamhet besitter för kunskap och mål kan skapa en stärkt 
kunskapsuppbyggnad.  En  väsentlig  uppgift  vad  gäller  katastrofberedskap  då 
denna,  från  vad  tidigare  kapitel  redogjort  för,  både  är  åsidosatt  och 
underprioriterad, behöver belysas genom information om dess värde och effekter.

Eli talar just om detta, man måste bygga upp en kunskap i både den inre och 
yttre organisationen, reflektera över vad det är man själv bidrar med och förmedla 
detta  utåt  samtidigt  som  behovet  också  måste  tydliggöras  så  att  övriga 

1 6 3  MSB. (2011), ”Samverkan för säkerhets skull!”, s. 123.
1 6 4  MSB. (2011), ”Samverkan för säkerhets skull!”, s. 123.
1 6 5  Interlokutör: Eli.
1 6 6  MSB. (2011), ”Samverkan för säkerhets skull!”, s. 127.
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organisationer förstår sitt värde i detta uppdrag.167 Ett uppdrag som fokuserar på 
katastrofberedskap  och  kulturarv  och  där  varje  enskild  organisation  bidrar  till 
genomförandet av detta uppdrag. Även i den egna organisationen, framförallt vad 
gäller  kulturarvsinstitutionerna  måste  kunskapen  stärkas  mellan  de 
yrkesverksamma för att därigenom lättare se hur arbetet påverkas av att fokusera 
mindre på vissa kompetensområden. Innebörden av detta påstående blir tydligare 
om  man  ser  till  det  Jade  uttrycker  i  ett  av  sina  svar,  att  organisationens 
säkerhetsavdelning ofta kommer in i och blir en del av utställningsproduktionerna 
sent in i arbetet. Ett problem vilket leder till att man, vad gäller säkerheten, får 
skapa  snabba  lösningar  i  sista  minuten  vilket  ofta  blir  fokuserat  på  tekniska 
säkerhetslösningar vilket Jade anser vara föga tillförlitligt. Interlokutören menar 
på att om man kunnat vara med ifrån början, fått möjlighet att informera om och 
sedan bygga upp den kunskapen för övrig personal skulle detta problem kunna 
arbetas bort.

Jade  framhåller  också  att  det  sker  att  man jämkar  på  säkerhetsfrågan vad 
gäller utrymningsvägar och att bemötande av den kritik Jade lägger fram för att 
konfrontera denna typ av problem ofta bemöts negativ och viftas bort.

Jade: […] vem tar då ansvar för  om det  är tjugo personer som blir instängda ifall det 
händer något. Nej det var ju ingen som ville ta ansvar för det. Men det är väl de största 
riskerna, dåligt säkerhetsmedvetande hos personal och det är ju rätt så lätt avhjälpt, det är inga 
jättekostnader.

Även  om  man,  sett  utifrån  organisationsteoretiskt  perspektiv,  anser  att  vissa 
anställda i en organisation befinner sig längre ner i hierarkin ska deras upplevelser 
och  deras  kunskap  inte  undervärderas  då  dessa  får  denna  kunskap  från  den 
profession de själva tillhör.168 I  Jades fall  besitter  denna interlokutör avgörande 
kunskap för arbete med katastrofberedskap då denne är den enda i organisationen 
vilken har säkerhet som ansvar.

I linje med detta avsnitt framgår det tydligt att dåligt säkerhetsmedvetande hos 
personal på  våra kulturarvsinstitutioner kan få negativa effekter. Så länge man 
inte aktivt inkorporerar katastrofberedskapsarbete i de dagliga rutinerna hamnar 
dessa frågor  i  periferin. Men genom att verka för kunskapsuppbyggnad skulle 
detta  troligtvis  kunna  avhjälpa   både  problemet  och  den  eftersatta 
säkerhetsmedvetenheten. 

Även Cris belyser samma problematik, fast från räddningstjänstens synvinkel 
genom  att  tydliggöra  att  tillgänglighetsdiskursen  alltid  hamnar  i  konflikt  med 
utrymningsdiskursen och pekar på att man inte ska förlita sig på teknik utan att det 
viktiga är att vara förberedd med en ny insats ifall det behövs. För att bygga upp 
kunskap mellan organisationer  och myndigheter  krävs ett  nätverk.  Vid det här 
laget kan man kanske se att vad varje kapitel fokuserat på går ihop med varandra. 

1 6 7  Interlokutör: Eli.
1 6 8  Hatch; M.J. (2000), Organisationsteori - moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s. 60.
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Det ena utesluter inte det andra, utan varje del som lyfts i denna uppsats behöver 
länkas  samman  för  att,  som  Alex  säger,  kunna  dela  kunskap  med  varandra. 
Dessutom  handlar  det  inte  enbart  om  att  dela  kunskap,  utan  även  att  skapa 
möjligheter  för  organisationerna  och  myndigheterna  att  få  inblick  i  varandras 
arbete.  Genom samverkan med fokus på  kunskapsuppbyggnad kan man också 
öppna  upp  möjligheterna  för  att  göra  kyrkan  mer  delaktig  i  arbete  med 
katastrofberedskap,  något  som både Eli  och  Alex klargjort  är  en brist  idag då 
kyrkan i nuläget allt för ofta står utanför dessa frågor.

Alex: Man bör inte se museerna för sig och kyrkorna för sig utan sätta in dem i en kontext, då 
blir det mer intressant […] 

Kunskapsuppbyggnad  blir  också  aktuellt  när  de  gäller  RVR  sett  från 
räddningstjänstens sida, då vissa museer eller kyrkor som engagerar sig i RVR-
arbetet kanske inte är insatta i hur man på räddningstjänsten arbetar och vad man 
klarar av i en katastrofsituation. Detta blir tydligt genom den problematik Lion 
lyfter upp i intervjun:

Lion: […] kyrkorna här, de har gjort en egen prioriteringslista, så då gick vi in och tittade […] 
här har vi prio ett, och det var dopfunten […] men om vi bara är två man, ska vi bära ut den 
då? Nej, tanken var ju god då, men...

Räddningstjänsten är tacksamma över att fler kulturarvsinstitutioner vill engagera 
sig i RVR, men detta exempel visar tydligt på att man i utformningen av dessa 
listor måste samverka med de organisationer vilka kommer bli involverade under 
en katastrof. Annars kan kanske situationer som Lion beskrev lätt leda till att inga 
värden  alls  räddas  genom  att  man  valt  ut  för  svårhanterliga  föremål.  Som 
Riksantikvarieämbetets  handbok  lyfter  fram  finns  det  andra  alternativ  för 
hantering  av  stora  och  tunga  men  värdefulla  föremål,  där  brandresistenta 
presenningar  kan  vara  ett  alternativ,  ett  hjälpmedel  räddningstjänsten  kan  ge 
vidare råd om.169

Utifrån  temat  handböcker  kan  man  föra  diskussionen  vidare  då  Mika 
problematiserar dessa av den anledning att de upplevs ha en väldigt hög standard. 
Denna upplevelse av att handboken, möjligen till viss grad känns övermäktig, kan 
möjligen  ha  en  utgångspunkt  i  att  man  rent  organisationsteoretiskt  upplever 
omgivningen, i  vilken man är verksam som komplex och föränderlig samtidigt 
som man beräknas hålla sig á jour med denna föränderliga information. Detta kan 
leda till en känsla av att man omges av en mängd överväldigande information.170 
Detta bekräftas även av Matthews vilken menar på att för mycket information i 
sig  kan  bli  ett  problem.  Speciellt  för  de  organisationer  som  vill  påbörja  sitt 

1 6 9  Nilsen, L. (2011), Handbok i katastrofberedskap och RVR (restvärdesräddning), s. 26.
1 7 0  Hatch; M.J. (2000), Organisationsteori - moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s. 113.

49



katastrofberedskapsarbete och istället överrumplas av allt för många handböcker 
och strategier.171 

 Detta är viktigt att notera, då Mika menar att de på dennes arbetsplats har 
svårt att fylla alla önskemål många av handböcker fokuserar på. Även här kan 
möten och kunskapsuppbyggnad vara ett  positivt  verktyg, att  både få träffa de 
myndigheter  vilka  tagit  fram  handböckerna  och  få  problematisera  dessa  men 
samtidigt få möjlighet att träffa kulturarvsinstitutioner vilka kanske handskas med 
samma  problematik  eller  vilka  som  funnit  goda  lösningar  för  den  egna 
verksamheten.

Kunskapsuppbyggnad  och  samverkan  organisationer  och  myndigheter 
emellan kan också komma att bli avgörande för katastrofberedskapsarbetet i de 
fall  säkerhetsansvariga på våra kulturarvsinstitutioner möter motstånd från den 
egna organisationen. För det sker ibland, även om det finns en drivande person i 
organisationen vilken har ansvar för säkerhetsfrågorna. Det tydliggörs via Jade.

Jade: Jag läste själv Riksantikvarieämbetets handbok när den kom ut och lyfte frågan här 
[…] på vårt samråd på museet och har mött väldigt lite intresse. Den har aldrig lyfts upp på 
ledningsnivå, vilket jag tycker är väldigt tråkigt, för det är en väldigt enkel och användbar 
handbok.  Det  skulle  vara så enkelt  att  arbeta  efter  den,  det  är  många bra,  praktiska  och 
konkreta råd, och ett bra stöd.

På  frågan  om  denna  problematik  skulle  kunna  grunda  sig  i  den  kulturella 
ekonomin ger Jade svaret att det till viss del beror på ekonomi men att det i stor 
grad  också  är  en  organisatorisk  fråga.  Detta  på  grund  av  det  i  den 
organisationsform  Jade  jobbar  inom  är  svåröverskådligt  på  grund  av  att 
personalen är utspridd vilket gör att hantering av enklare ärenden blir mycket mer 
problematiskt. I många fall ansvaras inte en fråga av en person utan flera personer 
ansvarar för olika delar berörande samma fråga vilket resulterar i att ett enkelt 
problem tar lång tid att lösa.

Jade: […] Nu är det personer utspridda och de svarar bara för en liten, liten del av frågan 
så man måste kanske dra in fem till tio personer för att lösa en ganska enkel fråga. Det är ett 
administrativt problem, ingen vågar ta de beslut som krävs, för de inte har mandat att ta hela 
beslutet, vilket är tunggrott i att det just är en (benämning på organisationsform) […]

Organisationsformen  Jade  talar  om  bidrar  också  till  dålig  kommunikation  för 
kunskapsutbyte.  Interlokutören  berättar  att  den  nya  organisationsformen  har 
förstört den brandsäkerhetsorganisation som tidigare fanns genom att det i nuläget 
finns många personer i byggnaderna vilka inte har kännedom eller utbildning om 
dessa vilket skulle innebära att om Jade inte är på plats finns det många faktorer 
vilka kan spela in för att en katastrof blir svårhanterlig. Säkerhetsfrågan blir med 
andra ord bristfällig berörande personal, besökare och samlingar.

Jade  berättar  om en  allvarlig  incident  vilken  drabbade  organisationen  och 
förtydligar att de vid detta tillfälle hade tur att händelsen inträffade under dagtid 

1 7 1  Matthews, G. (2009), Disaster Management in Archives, Libraries and Museums, s. 83.
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och att alla viktiga nyckelpersoner var på plats.172 Men genom att kunskap inte 
med enkelhet kan delas mellan kollegor i organisationen visar detta på en brist 
som kan få allvarliga konsekvenser ifall den utbildade personalen inte skulle vara 
på plats vid en katastrof.

Problematiken för katastrofberedskapsarbete är spretig men kan i det här läget 
sammanfattas av att arbetet beror på personliga initiativ, engagemang, resurser, 
prioritering  och  vilken  ställning  ledningen  på  organisationen  väljer  att  ta  för 
frågan. 

Kim:[...] katastrofberedskap beror väldigt mycket på vem man pratar med, det kan vara så 
väldigt olika, vad man gör, vad man lägger in i det [...] i vissa museer handlar det om att man 
kanske  inte  har  resurser  eller  personal  och  att  man  inte  prioriterar  det,  man  har  annan 
verksamhet att tänka på. I vissa sammanhang är det kanske en ledningsfråga […] det är nog 
en prioriteringsfråga om man har prioriterat det eller inte […] är det ingen som är på om det 
så kanske det inte blir gjort heller, finns det inget intresse uppifrån då blir det inte gjort heller. 

Detta är man medveten om, då alla interlokutörerna lyft samma dilemman i alla 
intervjuerna, samtidigt förmedlas och kommuniceras inte denna problematik ut i 
den mån den skulle behöva. Man måste våga och bör lyfta dessa frågor både inom 
och utanför den egna organisationen. Man måste påbörja arbetet med att starta upp 
nätverk vari man sedan kan utbilda varandra och tala om katastrofberedskapens 
styrkor och svagheter utifrån sina egna perspektiv vilket är en tydlig brist om man 
jämför intervjuerna med uppsatsens fallstudier. Kommunikation, organisation och 
kunskapsutbyte  verkar  i  alla  tre  fallen,  Laerdal,  Etnografiska  museet  samt  för 
skogsbranden i  Västmanland vara grunden till  problematiken och likaså de tre 
viktigaste fundamenten varpå man kan stärka arbetet.

Avslutningsvis  ger  Alex  två  förslag  på  två  åtaganden  vilka  skulle  kunna 
underlätta arbetet med katastrofberedskap där den första punkten är att man bör 
försöka  inkorporera  frågorna  som  en  stående  punkt  vid  sammanträden  i  sin 
verksamhet  och kan  man dessutom få ledningen till  att  ha  en budget  speciellt 
avsedd för detta arbete så anser interlokutören att man i det organisatoriska arbetet 
har kommit långt.173

2.6 Katastrofer och erfarenhet

Från askan in i elden
Detta kapitel kommer ta upp exempel på katastrofer som inträffat vilka lett till att 
ytterligare åtgärder vidtagits. Kapitlet fokuserar också på personers initiativ vid en 
katastrof  och  hur  dessa  handlingar  påverkat  synen  på  katastrofberedskap. 
Avslutningsvis  kommer även exempel lyftas vilka problematiserar anledningar 
1 7 2  Interlokutör: Jade.
1 7 3  Interlokutör: Alex.
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till  varför och hur en katastrof uppstår. Kapitlet vill belysa aspekter där man i 
första hand inte trott att en katastrof skulle inträffa till att faktiskt befinna sig i en.

2.6.1 Katastrofer som orsak för handling 
Det verkar inte vara helt ovanligt, för någon situation i vårt samhälle idag att man 
inte  vidtar  åtgärder  mot  situationer  förrän  en  incident  väl  inträffat.  Inom 
katastrofberedskapsområdet är det inget undantag. Det finns flera exempel på att 
man väntat för länge med att skapa planer för hantering av olika situationer vilket 
lett  till  att  värden,  i  stor  och  liten  skala  skadats  eller  gått  förlorade.  Även 
Matthews belyser att förödande katastrofer haft stor inverkan i hur vi sett på och 
arbetar med katastrofberedskapskapsfrågorna. Genom att ha blivit insatt i hur en 
katastrof inträffat har man lärt sig vilka frågor som är viktiga att hantera i den 
egna  organisationen  samtidigt  som  man  kan  ta  lärdom  av  de  strategier  som 
använts av andra.174 

År 1992 brinner Windsor Castle på grund av att en halogenlampa hanterats på 
fel sätt under en konservatorsinsats. Dock hade man i England, sedan slutet av 
1800-talet  en fungerande organisation för  RVR vilket  innebar  att  alla  på plats 
snabbt kunde komma till handling då alla var insatta i vad som skulle göras, detta 
berättar både Eli och Anno. Eli tillägger också att denna händelse också legat till 
grund till varför man i Sverige inspirerades till att lyfta dessa frågor. Man blev 
medveten om vad för konsekvenser som skulle kunna inträffa ifall man har en 
dåligt förberedd organisation. Därigenom påbörjades även det arbete som drevs av 
Olle Johansson, vilken nämnts i tidigare kapitel.

Dock är  många av  våra  kulturarvsinstitutioner  idag  inte  förberedda  på  att 
hantera eventuella katastrofer, men blir ständigt påminda av konsekvenserna de 
medför  vilket  fallstudien  för  Etnografiska  museet  visar.  Etnografiska  museet, 
vilken inte hade någon säkerhetsorganisation och där 30 procent av personalen 
saknade brandskyddsutbildning, blev relativt hårt drabbade och fungerar som ett 
av  många  exempel  på  varför  katastrofberedskap  är  viktig  och  vad  för 
konsekvenser en katastrof kan medföra.

Eli exemplifierar även situationen med en annan, nyligen inträffad katastrof 
där en kyrka i södra Råda brann och man på personligt initiativ av bland annat 
kyrkovaktmästaren lyckades rädda oersättliga kulturarvsvärden. Men denna insats 
var ej organiserad eller planerad vilket också framgick av räddningsinsatsen. Man 
hade tur att personer var i närheten och att det dessutom var fint väder ute, då alla 
kyrkliga föremålen lades på en åker i anslutning till kyrkan.175 

Situationer  som  dessa  skapar  medvetenhet  och  bidrar  ofta  till  att  vidare 
åtgärder tas för att förbättra säkerhetsarbetet, men återigen sker inte detta förrän 
en katastrof väl inträffat. Det borde ligga in organisationerna intresse i att vara 

1 7 4  Matthews, G. (2009), Disaster Management in Archives, Libraries and Museums, s. 15.
1 7 5  Interlokutör: Eli.
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förberedda  inför  katastrofer,  med hjälp  av  riskanalyser  för  att  antingen slippa 
utsätta kulturarvet  för fara och hot  eller  åtminstone kunna lindra effekterna av 
katastrofen genom att snabbt kunna hantera situationen. 

Även Jade kan, med exempel från den egna organisationen visa på vad för 
effekter  och  inverkan  en  katastrof  har  på  det  fortsatta  säkerhets-  och 
katastrofberedskapsarbetet. Organisationen hade inte haft en arbetsmiljökommitté 
men så snart katastrofen inträffat tillsattes en arbetsmiljökommitté snabbt därefter 
vari  man  idag  arbetar  med  arbetsmiljöfrågor  bland  vilka  man  också  lyfter 
säkerhetsfrågor. Läggs säkerhetsfrågorna fram åt arbetsmiljökommittén måste de, 
säger Jade, på något sätt bemötas. Sedan kan kommittén komma till beslut vilka 
Jade inte  uppskattar,  men interlokutören belyser att  det  viktiga är  att  frågorna 
åtminstone lyfts istället för att åsidosättas. 

En  viktig  punkt  belyses  även  i  intervjun  med  Jade  att  man  på 
kulturarvsinstitutionerna följer  lagen om skydd vid olyckor  vilken innefattar det 
allmänna SBA-arbetet, men idag finns det ingen lag som säger att en organisation 
eller myndighet måste ha en utarbetad beredskap i frågor gällande RVR.

Här  kanske  en  förändring  måste  till.  Dels  måste  möjligen  en  tydligare 
bestämmelse till vad gäller katastrofberedskap vilket ska gå utanför SBA-arbetet 
och sedan som Eli exemplifierat i tidigare kapitel, måste de personliga initiativen 
övergå i fasta tjänster.

2.6.2 Orsak till katastrof 
Det finns flera exempel  på vad som kan orsaka större  eller  mindre katastrofer 
vilka här exemplifieras från interlokutörernas egna erfarenheter och upplevelser.

I  en  verksamhet,  exemplifierar  Eli,  fanns  det  en  utställningssal  med  en 
inbyggd glaslanternin i taket. Fastighetsskötseln hade varit bristfällig vilket ledde 
till  att  vatten  kom  in  genom  taket  som  sedan  rann  längs  med  väggarna  och 
vattenskadade tavlorna. Allt kunde dock räddas men även i detta exempel, precis 
som  för  fallstudierna  rörande  Etnografiska  och  branden  i  Västmanland  hade 
kommunikationen  varit  osäker.  Larmkedjan  hade  fungerat,  men  mest  utav  en 
tillfällighet då de i samband vid kontakt med verksamhetschefen även fick med en 
konservator till platsen vilken denna gång kunde infinna sig på plats inom loppet 
av femton minuter. Egentligen var det larmtjänst man ringde på den tiden vilka i 
sin tur satt med en kontaktlista till privata konservatorer vilka var belägna 30-40 
mil ifrån platsen och vilka dessutom inte var bekanta med byggnaden och dess 
konst.

Men i och med att chefen kontaktades och denna just vid tillfället hade en 
konservatorskollega  i  närheten  kunde  den  insats  larmtjänst  ville  ringa  in 
avblåsas.176 
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För att  åter tala  om orsaker informerar Jade att  det  som styr att  man inte 
jobbar med förebyggande åtgärder och katastrofberedskap är grundad i bristen på 
ekonomi.

Jade: Jag skulle väl säga, anledningen till man inte jobbar med det, det är ekonomi, det styr 
[…] det är först då olyckan inträffat, det är då man får de ekonomiska resurserna som man 
kanske velat ha tidigare […] Den måste fortsätta att lyfta, det blir en viktigare och viktigare 
fråga och i synnerhet med mer inlån av nationella utställningar.

Denna  verklighet  som  gestaltas  i  detta  uttalande  är  en  tankeställare. 
Katastrofberedskapsfrågan blir allt mer komplex ju fler exempel man lyssnar till, 
och i detta fallet framstår det som att trots att man i en organisation kanske vill 
arbeta med katastrofberedskap är det svårt att få ekonomiska resurser. Resurserna 
tilldelas hellre en organisation efter att en katastrof inträffat, då effekterna av en 
kulturarvskatastrof intygats. 

Ekonomin  hamnar,  som Giddens  uttrycker,  i  vissa  avseenden i  vägen för 
möjligheterna  att  som  individ,  organisation  eller  samhälle  se  andra  typer  av 
fördelar som belönar arbete med till exempelvis katastrofberedskap.177 Att inte se 
att katastrofberedskap lönar sig i längden både vad gäller förlorade materiella som 
immateriella värden är ett dilemma och att dessutom låta ekonomi styra hur väl 
vårt kulturarv för framtiden blir skyddad är allvarligt. Även brist på utbildning blir 
i  detta  avsnitt  åter  aktuellt,  då  Mika  tydliggör  att  det  seminarie 
Riksantikvarieämbetet höll i frågan var till stor hjälp då kunskaperna sedan kunde 
appliceras på den katastrof som skedde i interlokutörens egen organisation.

Mika: […] utbildning, kontinuerligt skulle vara bra […] det kommer ju nya rön hela tiden. 
Och erfarenheter från andra museer är ju guld värt, hur andra har jobbat […] det var jättebra.

Med  andra  ord  kan  avsaknaden  på  utbildning  av  våra  anställda  vid 
kulturarvsinstitutioner och myndigheter vara en brist då organisationerna själva 
inte har någon som driver frågan utöver de som bidrar till verksamheten genom 
personliga initiativ vilket resulterar i att man missar  det kontinuerliga arbetet och 
de nya rönen och erfarenheterna Mika talar om.

Avslutningsvis kan detta kapitel avrundas med att betona vikten av att i arbete 
med  katastrofberedskap  mot  framtida  katastrofer  prioritera  utveckling.  Många 
kulturarvsinstitutioner är medvetna om dagens handböcker och vissa har till och 
med bekantat sig med dessa, men utvecklingen som måste ske är att ta steget från 
att ha läst och skapat en medvetenhet till att i praktiken påbörja arbetet.

Kim: […] jag får kontakt med många museer som, inte har en plan för vad man ska göra. 
Man vet ofta om att handböcker finns och man kanske har tittat i den men man har oftast inte 
gått från att läsa den till att faktiskt göra en plan […] man behöver gå från att prata om det till  
att man faktiskt gör det […] jag tro det gäller att hitta […] goda exempel

1 7 7  Giddens, A. (1986), The constitution of society, s. 293.
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 Dessa  fyra  kapitel  vilka  behandlat  många  aspekter  och  problematik  av 
katastrofberedskap  kan  sammanfattas  med  att  källan  till  både  problem liksom 
lösningar ligger i att man först skapar sig en medvetenhet om hur fältet ser ut och 
vad man i arbete med katastrofberedskap ska fokusera på, sedan gäller det att i 
samverkan med andra övergå från medvetenhetsdiskursen till  en genomförande 
diskurs. Att vara medveten om brister och framtida mål är ett mycket bra första 
steg men man måste därifrån leda organisationen vidare i praktiskt arbete med 
katastrofberedskap. 

2.7 Katastrofberedskap i framtiden

Från tanke till handling – Fire away!
Detta  kapitel  kommer  fokusera  på  interlokutörernas  syn  på  och  exempel  för 
framtida  arbete  med  katastrofberedskap.  Brister  vilka  kan  förbättras  liksom 
önskemål  för  utveckling  kommer  lyftas.  Hos  våra  kulturarvsinstitutioner  och 
myndigheter finns en rik kunskap och många goda exempel och idéer till hur man 
i  den  egna  verksamheten  liksom  i  samverkan  med  andra  skapar  framtida 
katastrofberedskap. Detta kapitel kommer lyfta tre huvudteman vilka är; tydligare 
riktlinjer  och bättre samverkan organisationer och personal emellan,  utarbetade 
tjänster för katastrofberedskap samt ett avslutande tema vilket går ut på att man 
ska våga lyfta och diskutera katastrofberedskapsfrågorna.

2.7.1 Tydliga riktlinjer och samverkan 
Riktlinjer är ett område vilket bör utvecklas om man ska förstå interlokutörernas 
utsagor  rätt.  Jade  säger  i  intervjun  att  det  skulle  underlätta  att  ha  tydligare 
riktlinjer i frågor rörande kulturarv och säkerhet. Kulturrådet och kammarkollegiet  
ställer  idag  rätt  hårda  krav  på  museer  när  det  gäller  inlån  av  föremål  till  en 
utställning men dilemmat ligger här i att reglerna inte alls är lika strikta när det 
gäller konsten i den  egna verksamheten.178 Dock förändras dessa krav på de egna 
föremålen om de i sin tur ska lånas ut till ett museum i landet.

Jade: […] Däremot om vi skickar iväg det till något länsmuseum i landet, då ställer vi 
plötsligt hårdare krav än vad vi har själva har, i vår egen utställning. 

Gällande denna fråga skulle Jade för framtiden önska att både Kammarkollegiet 
och kulturrådet skulle stötta anställda vilka arbetar med säkerhetsfrågan. Det stöd 
som efterfrågas  skulle  då  behöva  sträcka  sig  längre  än  till  enbart  rådgivning, 
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vilket båda myndigheterna ger idag.  179 Jade problematiserar och förklarar detta 
med att så länge det bara är råd som ges till museicheferna är det få som faktiskt 
följer dessa då det blir en ytterligare kostnad för verksamheten, men skulle det 
från  Kammarkollegiet  och  Statens  kulturråd  bli  ett  krav  med  säkerhetsarbete 
skulle detta underlätta arbetet för framtiden.180

Ytterligare  en  problematik  utifrån  organisationsteoretisk  utgångspunkt 
grundar sig i det Jade uttrycker vad gäller cheferna. Detta skulle kunna visa på en 
organisatorisk  utgångspunkt  i  obalans  då  cheferna  väljer  att  bortse  från 
information som kommer ifrån periferin.181  Att inte inse värdet och vikten i dessa 
råd  och  istället  fokusera  på  andra  arbetsuppgifter  kan  bidra  med  mångt  och 
mycket större problematik vilken man måste hantera ifall en katastrof väl inträffar.  

Även ökad samverkan mellan kulturarvsorganisationer och myndigheter är en 
aspekt som efterfrågas. Detta för att, som Kim säger, kunna skapa möjligheter att 
förstå varandras aspekter inom kultursektorn. Det viktiga i ökad samverkan är att 
det då kommer finnas möjligheter att faktiskt mötas, diskutera frågor och förstå 
varandras problem sett  ur  allas  respektive synvinkel  där  både brandskydd och 
kulturvård kan diskuteras och problematiseras.182

Ett  sådant  nätverk fanns  tidigare i  Stockholm vid  namn SAMSÄK, vilket 
presenterats i bakgrundskapitlet. Detta nätverk menar Jade, som varit delaktig i 
detta, var av stor betydelse och idag finns det så pass stor efterfrågan av att åter 
mötas och utbyta erfarenheter så att man funderar på att återuppta verksamheten 
med SAMSÄK.183 

Kanske  är  behovet  av  ett  sammanhållande  nätverk  av  betydelse  för 
organisationerna idag då dessa bidrar med, som Giddens skriver, ett enhetligt och 
sammanhållande  värdesystem  vilket  skapar  en  gemenskap  mellan 
organisationerna och myndigheterna vilket håller dem samman.184 I detta nätverk 
var  Kammarkollegiet  och  Statens  kulturråd  de  sammanförande  krafterna  och 
övriga  organisationer  bildade  sedan  anslutningar  utifrån  dessa.  Ett  nätverk 
liknande SAMSÄK är troligen det många av interlokutörerna syftar på när de talar 
om  samverkan.  Att  det  önskas  en  central  och  sammanförande  myndighet  till 
vilken man ansluter för att sedan kunna ta del av alla anslutna organisationers 
diskussioner och erfarenheter. (Se bilaga 1.3).

Dessa  önskemål  kommer  från  flera  håll  inom  kulturarvssektorn  och  som 
Aronsson skriver angående komplexa system, kan ett system förändras inifrån sig 
själv genom att tillräckligt många riktat kritik mot det nuvarande systemet.185 Dock 
ska man inte förvänta sig att detta system som diskuterats av interlokutörerna av 
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sig  självt  kommer  förändras  då  få  prioriterar  katastrofberedskap.  Dock  kan 
situationer  där  kritiken  mot  nuvarande  former  ge  reslutat  vilka  i  längden  kan 
påverka  systemets synsätt  på olika diskurser  så  som prioriteringsdiskurser  och 
katastrofberedskapsdiskurser. 

Edwyn och Loa problematiserar och exemplifierar detta ytterligare genom en 
egen fallstudie där en kyrka fick en 1600-tals ljusstake stulen vilken efterlystes 
tillsammans med bild. Några veckor senare hade polisen fått  in  ett  tips på ett 
föremål som hittats i ett grönområde. Det visade sig vara en ljusstake och denna 
togs in till polisstationen och lades in på hittegods där den låg kvar i 6 månader 
tills det att man beslutade sig för att auktionera ut den. Anledningen till att detta 
kunde ske var,  enligt Edwyn, för att polisen inte gjorde en ordentlig sökning i 
anmälningsregistret vilket interlokutören ser som en stor brist. Det Edwyn vill se 
utveckling på är ett internationellt register och att det för detta register också finns 
rutiner för hur man söker i det.

Att  anmäla  stulna kulturarvsföremål  är  något  både Edwyn och Loa själva 
ansvarar för idag och de tänker också,  tillsammans med Riksantikvarieämbetet 
driva och ansvara för att ett internationellt register kommer till.186 Vad gäller våra 
kulturarvsinstitutioner  önskas  det  också,  inom  samverkansdiskursen  en  mer 
framträdande och samordnande kraft till vilken man kan vända sig i svårhanterliga 
situationer  även  om  Riksantikvarieämbetet  står  för  denna  typ  av  stöd  idag.187 
Dessutom efterfrågas även workshops i vilka man får praktisk erfarenhet i arbete 
med katastrofberedskap och hantering av katastrofer.188

Detta är positivt vilket följer de råd som ges av flera handböcker vilka betonar 
vikten  av  att  personal  både  individuellt  liksom i  team bör  delta  i  regelbundet 
anordnade  övningar.189 Detta  stycke  avrundas  med  ett  citat  från  Anno  för  att 
återigen  belysa  vikten  av  att  man  måste  gå  från  insikt  och  medvetenhet  till 
handling.

”Anno: Man kan ha allt på papper, men i slutändan handlar det ju om att folk 
måste samarbeta.”

2.7.2 Utarbetade tjänster 
Att tydligt  veta vem som ansvarar för katastrofberedskap i en organisation har 
visat  sig  vara  diffust  på  grund  av  att  det  idag  inte  finns  anställda  på  våra 
kulturarvsinstitutioner och myndigheter. Denna problematik har framgått hos flera 
av interlokutörerna och flera av dem har sett denna brist som ett utvecklingsmåste 
för framtida arbete med katastrofberedskap.
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Jade  menar  på  att  det  bästa  skulle  vara  att  utse  en  person  ifrån 
ledningsgruppen som ansvarig för säkerhetsfrågor och att man dessutom bör ha 
kontinuerliga  samtal  om  säkerhetsfrågor  vid  utställningsproduktion, 
personalmöten, konferenser och fler utbildningstillfällen.190

Man  vill  inte  längre  att  frågan  ska  bli  åsidosatt  och  inte  heller  vill  man  att 
säkerheten och katastrofberedskapen ska bero på huruvida personer vill engagera 
sig i och prioriterar frågan.

Även Alex lyfter detta som en framtidsfråga och menar på att man borde ha 
en tjänsteman som har det yttersta ansvaret för dessa frågor. Alex är medveten om 
att detta ansvar idag ligger på organisationens ledning, men anser att det skulle 
vara fördelaktigt  att  delegera detta ansvar till  någon som kommer utifrån med 
kunskap, tid,  lön och brinnande intresse för frågan då ledningen själv inte har 
tid.191

Jade: Säkerhet bygger inte på teknik, säkerhet bygger på människan, och det är där man måste 
börja.

Varje sig det  är  personal  inom organisationen eller  en utomstående person  ur 
relationsnätverket som arbetar med katastrofberedskapsfrågan vill man belysa att 
det  fortfarande  krävs  engagerade  personer  för  detta  arbete.  Men  arbetet  bör  i 
framtiden inte möta motstånd utan bli en naturlig del av organisationernas rutiner.

2.7.3 Våga ta diskussionen
Avslutningsvis har många interlokutörer betonat vikten av att framöver våga lyfta 
frågorna i och utanför den egna organisationen. Alla möjligheter ligger öppna för 
detta arbete, och varken kulturarvsinstitutioner eller myndigheter bör känna sig 
obekväma att våga ta diskussionen. Det finns problematik på flera håll och detta 
grundar sig i en organisatorisk fråga vilken man gemensamt kan komma fram till 
lösningar för.

Jade  lyfter  här  prioriteringsfrågan,  där  fokus  ligger  på  att  våga  lyfta 
diskussionen om vad man i samlingarna anser vara viktigast, vad som har högt 
värde  för  framtida  generationer  och  vad  man  i  första  hand  vill  rädda  i  en 
katastrofsituation. Jade menar att frågan borde avdramatiseras och även om den 
idag fokuseras till  intendentnivå bör man i verksamheten våga ställa just dessa 
frågor då det krävs ett aktivt ställningstagande.192 Dessutom belyser interlokutören 
vikten av att  våga diskutera hur säkerhetsmedvetenheten ser ut  hos personalen 
idag.  Även om det  kanske  skulle  anses  existera  mer  högaktuella  frågor  att  ta 
ställning  till  är  begreppsdefinitionen  även  den  en  problematik.  Begreppen 
katastrof,  katastrofberedskap,  kris  och säkerhet används förvisso inom relevant 
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kontext men det framgår att dessa begrepp har olika innebörder beroende på vem 
man talar med.

Som  går  att  läsa  i  uppsatsens  begreppsdefinition  överensstämmer  inte 
definitionen av ”kris” med interlokutörernas beskrivning av samma begrepp även 
om uppsatsens definition kan stärkas via källhänvisning. Uppsatsens definition av 
kris är ett förstadie till en katastrof medan Kim, som har många års erfarenhet i 
kulturarvs- och katastrofberedskapsfältet definierar kris som en större incident än 
en katastrof där samhället och människoliv hotas.

Vad gäller katastrofberedskap menar Kim på att det är det bästa begreppet att 
nyttja när man talar om katastrofer vilket drabbar vårt kulturarv193, så som bränder, 
vattenskador  och översvämningar.  Jade däremot menar  på att  en  katastrof  inte 
behöver  innebära  bränder  utan  även  kan  användas  ifall  ledningsgruppen 
förolyckas eller  att  medarbetare skadas.194 En definition vilken överensstämmer 
med Kims definition av kris.

I  dagsläget  går  det  inte  att  reda  ut  eller  säga  att  någon definition  är  mer 
korrekt  än någon annan.  Men att  man behöver  definiera  begreppen är  väldigt 
tydligt. Chris och Lion inom räddningstjänsten vill också öka medvetenheten för 
hur långa insatstiderna vid en katastrof är.  Detta för att  båda anser att  väldigt 
många har en övertro på räddningstjänsten under en katastrof.

Chris: Det är ju viktigt för dem på plats att se hur lång tid det tar innan räddningstjänsten 
har kommit […] att man verkligen är medveten att man under de här minuterna, […] att man 
vet vad man ska göra. Ingen ska säga, det visste inte jag. Det är väldigt viktigt. Det är […] 
dem på plats som gör att det går bra eller inte.

Lion: Ja,  man har  ju en övertro på brandkåren, det  är  ju inte vi  som släcker de flesta 
bränderna […]

Man vill från räddningstjänstens sida få ut denna insikt till  samhället och våra 
kulturarvsinstitutioner  och  myndigheter  och  dessutom  belysa  att  det  är 
personernas ansvar i organisationen att se till att man har ett skäligt brandskydd, 
att räddningstjänsten kommer då något gått fel.195

Slutligen  ser  man  även  ett  behov  att  engagera  allmänheten  i 
kulturarvsfrågorna.  Alex  belyser  att  man  genom  att  skapa  engagemang  hos 
allmänheten också kan öka intresset för säkerhetsfrågan. 

Alex: Kulturarvet ska inte bara bevaras, det ska användas men även också utvecklas, så att 
nya generationer kan få en relation till de här gamla föremålen eller byggnaderna. Man måste 
kanske  berätta  om dem på ett  nytt  sätt,  annars,  om det  inte  kommer  beröra människor i 
framtiden ja, då kommer det också att glömmas bort, då kommer ingen att satsa pengar på 
det, inget förebyggande, eller säkerhetsarbete eller någonting och så kommer det att försvinna 
i bränder eller på något annat sätt […] användningen tror jag är central.
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Detta  är  troligen  en  central  del  för  det  framtida  arbetet  med  kulturarv  och 
katastrofberedskap. Är fler medvetna om dess värde, desto större intresse kommer 
det  väcka för  bevarandefrågan vilket  i  sin  tur  kan skapa nytt  engagemang för 
säkerhets-  och  katastrofberedskapsfrågan.  Detta  sätt  att  arbeta  på  skulle  också 
kunna  gynna  ett  samhälle  och  dess  individer  ifall  en  katastrof  skulle  inträffa 
genom  att  då  kunna  nyttja  och  integrera  både  den  lokala  kunskapen  hos 
allmänheten  tillsammans  med  vetenskaplig  kunskap  för  att  därigenom  kunna 
skapa vägar till resilience i de fall katastrofen är av den omfattningen.196 Resilience 
skulle kunna fylla funktionen som ett system som under katastrofberedskapens 
återhämtningstid kunde anpassa sig efter den situation katastrofen orsakat för både 
föremål,  personal  och  allmänhet  liksom  för  de  värden  föremålen  hade 
internationellt.197

För att avsluta detta kapitel och denna undersökning kan Kims åsikt lyftas. 
Styrkan i att ha arbetat med katastrofberedskap är att man i organisationerna har 
tänkt igenom vad som ska göras vid skarpt läge och att dessa planer också kan 
bidra  till  att  katastrofer  antingen  lindras  eller  undviks  helt  genom  att 
säkerhetsmedvetandet då ökat hos de anställda.198  

En del i säkerhetsarbetet vilket också kan bli aktuellt för framtiden är att, som 
Matthews skriver,  utveckla  en verksamhet  vilken består  av insatsgrupper.199 En 
liknande insatsgrupp finns idag vid Uppsala Universitet vilket fungerar som ett 
krisorgan  som utformats för att stödja verksamheten vid kriser som universitet 
självt inte kan hantera på egen hand.200 Att ta del av och sätta sig in i hur andra 
myndigheter  och  organisationer  arbetar  tillsammans  med  insatsgrupper  kan 
komma att bli både värdefullt och aktuellt för framtida katastrofberedskap.

Det  finns  en  del  att  göra inom katastrofberedskapsdisursen,  men det  finns 
också  väldigt  många  engagerade  och  specialiserade  krafter  ute  på  våra 
kulturarvsinstitutioner och myndigheter vilka kommer kunna lyfta och bearbeta 
dessa frågor bara man får tillgång till  gemensamma nätverk där informationen 
med lätthet förmedlas. Framtiden är vår att ge till kommande generationer – Fire 
Away! 

1 9 6  Aronsson, I-L. (2014), ”Disaster Risk Reduction and Heritage”, s. 2.
1 9 7  Plieninger, T. (2012), Resilience and cultural landscape, s. 128, 137.
1 9 8  Interlokutör: Kim.
1 9 9  Matthews, G. (2009), Disaster Management in Archives, Libraries and Museums, s. 24.
2 0 0  Uppsala Universitet. (2012), ”Riktlinjer för krisberedskap och krisorganisation vid Uppsala Universitet”. 
s. 4.
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3.1 Avslutande diskussion:

Katastrofberedskap är en högst aktuell fråga och ligger i tiden, vilket många av 
studiens  interlokutörer  beskriver.  Trots  stort  engagemang  i  frågan  möter  ändå 
detta arbete motstånd. Inte av interlokutörerna själva utan från deras yrkesmässiga 
omgivning. Detta är ett dilemma och man kan fråga sig hur man bemöter och 
hanterar denna typ av situation. Svaret är dessvärre inte givet men verkar ligga i 
en sorts prioriteringsdiskurs vari katastrofberedskapsfrågan antingen aktualiseras 
eller åsidosätts.

Interlokutörernas inställning till arbete med kris- och katastrofberedskap har 
visat sig vara överensstämmande både för arbete i den egna organisationen liksom 
i samverkan med andra.

Inställningen är  öppen och man önskar  från alla  organisationerna  en ökad 
samverkan  i  de  frågor  som  berör  säkerhetsarbete,  kommunikation  och  RVR-
arbete.

Alla  interlokutörerna  har  ett  stort  engagemang  i  katastrofberedskapsfrågan 
vilket man i första hand vill förmedla till den egna organisationen  men även ut till 
de andra organisationerna och myndigheterna i relationsnätverket. 

Dock möter flera av dem svårigheter när idéer och tankar ska förmedlas till 
beslutsfattande  positioner.  Detta  har  dock  inte  påverkat  interlokutörernas 
inställning  till  arbetet,  men  man  ser  en  problematik  i  att  inte  kunna  påverka 
besluten.  Något  som  skulle  vara  en  stor  fördel  då  flera  av  personerna  som 
intervjuades har expertkompetens inom detta fält vilket innebär att dessa roller, i 
varje organisation är ovärderlig.

Alla  interlokutörer  lyfter  dessutom  flera  punkter  vilka  belyser  den 
problematik katastrofberedskapsarbetet möter.

I dagens arbete med katastrofberedskap har flera av interlokutörerna ställt sig 
frågande  till  hur  vissa  aspekter  och  dilemman bör  behandlas.  Man  har  också 
upplevt att kommunikationen  mellan de olika verksamheterna inte alltid nått ut 
vilket  gjort  möjligheterna  till  samarbete  svårare.  I  denna 
kommunikationssvårighet  har  det  även  framgått  att  samverkansfrågan är  högst 
aktuell.  Men  även  den  saknar  gehör,  inte  på  grund  av  brist  på  intresse  men 
återigen  för  att  kommunikationen  verkar  orsaka  barriärer  i 
kommunikationsöverföringen.
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Interlokutörernas  intervjusvar  visar  också  på  ännu  en  problematik  vilken 
utmynnar i frågor rörande prioritering. Katastrofberedskapsarbetet har  visat sig 
vara svårbearbetat då dessa frågor ständigt ställs emot organisationernas övriga 
arbetsuppgifter vilka ofta prioriteras högre. Man jämför och värderar värdet och 
nyttan  med  katastrofberedskap  mot  verksamheternas  ordinarie  arbetsuppgifter 
istället  för  att  inkorporera  katastrofberedskapen  i  detta  arbete  så  att  frågorna 
genomsyrar hela verksamheten.

Dessutom verkar  prioriteringarna även bero på  ekonomiska förutsättningar 
där  katastrofberedskapen  är  den  första  att  bli  lidande  i  de  fall  organisationen 
behöver dra ner på resurserna.

Detta är ett problem då man egentligen inte borde dra ner på säkerheten för att 
kunna sätta in resurserna i andra delar av verksamheten då katastrofberedskap bör 
vara av högsta prioritet för att kunna säkra kulturarvet för framtiden.

Att sedan inte ha fasta yrkesroller vilka kontinuerligt kan arbeta med dessa 
frågor utan istället bara förlita sig på personliga initiativ är också en stor del av 
problematiken  vilken interlokutörerna  belyser.  Arbetet  beror  helt  på  ifall  det  i 
organisationen arbetar någon som intresserar  sig för  katastrofberedskap och är 
också lika beroende av att denna inte  väljer att lämna verksamheten. Detta skulle 
man  kunna  säga  är  en  svag  organisation  rent  säkerhetsmässigt  även  om  de 
engagerade personerna  gör  ett  bra  jobb,  just  på grund av de anledningar  som 
nämndes ovan. 

Två andra frågor som av vissa setts som problematiska är dels inställningen 
till  kyrkan  som  en  aktör  i  kulturarvs-  och  katastrofarbete  samt  RVR-frågans 
aktualitet.

Vad gäller kyrkan är denna idag inte inkorporerad som aktiv och deltagande 
aktör vid samtal om både kulturarvs- och säkerhetsfrågor, en anledning som även 
den är otydlig då kyrkan som besitter stor kompetens borde vara det motsatta.  

Även  RVR-frågan  måste  lyftas  då  den  i  säkerhetsarbetet  i  stort  hamnar 
avsides, troligtvis på grund av problematik som grundar sig i gallringsfrågan och 
därmed är jobbig att hantera. Trots detta måste man våga bemöta denna fråga för 
att i längden undslippa situationer där man måste ta ställning och, för att man inte 
skapat en RVR-plan, känna sig villrådig och osäker i vilka värden man vid skarpt 
läge  ska  rädda.  Dessa  uttalade  exempel  på  problematik  ger  också  svar  till 
diskursanalysens  utgångspunkter  och  frågor  där  även  Bacchis  aktuella 
frågeställningar bemöts och besvaras. I ovanstående diskussion får man svar på 
hur problemen framställs och vad som av organisationerna eventuellt underförstås 
i katastrofberedskapsarbetet.201 Man besvarar även Bacchis fråga rörande vad för 
effekter problemformuleringen i längden kan leda till och som ett led i detta blir 
det  också  möjligt  att  både  formulera  och  sammanfatta  problematiken 
katastrofberedskapsdiskursen  står  inför  samtidigt  som man i  och  med det  kan 

2 0 1  Ahrne, G. (2011), Handbok i kvalitativa metoder, s. 156.
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påverka  vad  som  för  framtiden  behöver  göras202,  vilket  leder  vidare  till 
diskussionens avslutande stycke.

Avslutningsvis,  som  svar  på  min  tredje  och  avslutande  frågeställning, 
huruvida  interlokutörerna  har  förslag  på  utveckling  av  det  framtida 
katastrofarbetet kan man i korthet besvara denna fråga positivt. 

Studiens  interlokutörer  ger  alla  goda  exempel  på  hur  man  skulle  kunna 
förbättra arbetet där man i stor grad, med tanke på kommunikationsproblematiken 
nämnd ovan skulle önska utveckling av nätverk vari man kan mötas och diskutera 
aktuella frågor och erfarenheter.

Detta är ett bra förslag vilket troligen skulle lägga grunden till ökat arbete 
med katastrofberedskap då erfarenheter organisationer emellan skulle kunna bidra 
till en trygghetskänsla vilket man inte verkar ha idag.

Men  i  detta  arbete  blir  det  också  viktigt  att  definiera  aktuella  kris-  och 
katastrofbegrepp då de idag inte har en överensstämmande innebörd från person 
till person vilket kan leda till ytterligare kommunikationssvårigheter. 

Ytterligare ett utvecklingsförslag är att låta katastrofberedskap bli en självklar 
och inkorporerad del i alla verksamheter och på alla nivåer i dessa verksamheter.

Detta förslag skulle också kunna leda till positiva effekter genom att engagera 
alla i en organisation i dessa frågor också tydliggöra behovet och effekten av en 
väl planerad katastrofberedskap. Skulle man lyckas med detta skulle troligen inte 
ekonomin påverka katastrofberedskapsfrågan negativt då man genom detta arbete 
skulle kunna intressera all personal för detta arbete. 

 Man vill också se en utveckling där arbetet inte längre vilar på personliga 
initiativ. Man vill fortfarande ha engagerade personer i dessa yrkesroller men de 
bör ha en funktion i verksamheten som kontinuerligt arbetar för utvecklingen av 
organisationens katastrofberedskap.

Avslutningsvis framgår  det,  framförallt  från interlokutörer verkamma inom 
kulturarvsinstitutionerna, att arbetet med handböcker även bör kompletteras med 
workshops där man får praktisk erfarenhet av arbetet som sedan kan appliceras i 
den egna organisationen.

Många vill dra nytta av de erfarenheter respektive organisation besitter och 
detta skulle också, vad gäller uppsatsen fallstudier, kunna bidra till goda utbyten. 
Fallstudierna har alla utgångspunkt i organisatoriska frågor där kommunikation, 
samverkan och utbildning stått i fokus. Skulle även personer med erfarenhet ifrån 
dessa katastrofer kunna göras delaktiga i både nätverk som i workshops skulle 
dessa utbyten troligen ge fantastiska utgångspunkter för det framtida arbetet med 
katastrofberedskap. 
 

2 0 2  Ahrne, G. (2011), Handbok i kvalitativa metoder, s. 155.
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4.1 Rekommendationer

Nedan följer  tio rekommendationer för framtida arbete med katastrofberedskap 
vilka alla grundar sig på interlokutörernas gemensamma önskemål.

1. Skapa rutiner för katastrofberedskapsfrågor i verksamheten
2. Säkerhetsarbete bör inte drabbas av ekonomisk nedskärning 
3. Skapa regionala nätverk för ökad samverkan
4. Katastrof- och krisbegreppen måste definieras tydligt
5. Kyrkan bör inkluderas för katastrof- och kulturarvsfrågor
6. RVR-frågan måste lyftas och aktualiseras
7. Workshops i katastrofberedskap bör erbjudas
8. Katastrofberedskapsarbete bör ej bero på personliga initiativ
9. Katastrofhandböcker bör empiriskt testas 
10. Kontinuerlig utbildning av personal bör vara föreskriven
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5.1 Sammanfattning

Denna uppsats kommer utifrån diskursanalys och organisationsteori diskutera och 
problematisera  dagens  katastrofberedskap  med  fokus  på  våra 
kulturarvsinstitutioner och myndigheters samverkan och organisation.

Syftet  har  varit  att  genom  semistrukturerade  intervjuer  undersöka  hur 
interlokutörernas  inställning  till  arbete  med  katastrofberedskap  ser  ut  idag. 
Dessutom  undersöks  även  huruvida  organisatoriska  strukturer  påverkar  eller 
försvårar  interlokutörernas  arbete,  samverkan  och  praktiska  tillämpning  av 
katastrofberedskap  i  de  egna  organisationerna  liksom  i  relationsnätverken. 
Avslutningsvis undersöks också ifall  interlokutörerna förmedlar någon form av 
förbättringsförslag för det framtida katastrofberedskapsarbetet.

Undersökningen visar på att katastrofberedskap, i stor utsträckning, påverkas 
av prioriteringsfrågor och ekonomiska resurser och där personliga initiativ är den 
bidragande  faktorn  till  att  dessa  frågor  överhuvudtaget  lyfts  upp  i  våra 
kulturarvsinstitutioner idag. 

Arbete med katastrofberedskap visade sig också vara problematiskt genom att 
organisationerna  inte  har  en  gemensam  plattform  varpå  de  kan  mötas  och 
diskutera  frågor   och  finna  gemensamma  lösningar,  ett  behov  som  framstod 
tydligt genom analysen.

Katastrofberedskapen kommer behöva problematiseras ytterligare i framtiden, 
men redan idag finns det många engagerade initiativtagare vilka kommer bidra 
med stor kunskap i detta arbete.    
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7.1 Bilagor

7.1.1 Figurer - organisationsmodeller

Figur 1.1 Organisationerna är här fristående enheter och kunskap kring katastrofberedskap finns i  
varje enskild organisation (inre organisationen). Runt dessa finns ett omslutande relationsnätverk  
(yttre organisationen) där organisationerna har möjlighet att mötas för att stärka sina relationer  
och  utbyta  kunskap  och  tankar.  Nackdelen  med  fristående  enheter  kan  leda  till  dilemma  i  
kommunikationsöverföringen genom att erfarenhetsutbytet inte når ut till alla eller att initiativ till  
möten inte tas.                                                                                            
Modellen ovan är omarbetad men med utgångspunkt ur: Hatch, M.J. (2000), s. 88.
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Figur  1.2  Organisationerna  samverkar  här  i  en  gemensam  plattform  (inre  organisationen)  i  
organisationsnätverket (yttre organisation). Varje organisation är fortfarande sin egen enhet med  
sin egen expertis, men dessa överlappar också varandra vilket ger utrymme för samverkan och  
god kommunikationsöverföring.                                                                         
Modellen ovan är omarbetad men med utgångspunkt ur: Hatch, M.J. (2000), s. 34.
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Figur 1.3 Visar på ett interorganisatoriskt nätverk. Den här bilden visar på att organisation A är i  
centrum och har en sammanförande funktion samtidigt som den länkas samman till  de övriga  
organisationerna. Övriga organisationer kopplas samman både till den centrala organisationen  
och  till  varandra.  Kommunikationsöverföringen  når  ut  till  alla  och  det  finns  också  plats  för  
ytterligare organisationer, organisation X, att ansluta till nätverket.                                            
Modellen ovan är omarbetad men med utgångspunkt ur: Hatch, M.J. (2000), s. 87.
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7.1.2 Bildmaterial 

Bild 1.4 Laerdal:  Laerdals  centrum.  Linjen visar  den del  som evakuerats  samt  avspärrningar
Källa: ”Observatörsrapport om branden i Laerdal”, Fredrik Wikström.                                      
Foto från: Laerdals kommun  
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Bild  1.5  Etnografiska  museet,  Stockholm:  brandskadad  styrutrustning.
Källa:  ur  brandskyddslagets  ”Branden  på  Etnografiska  museet  23.10.2012”
Foto: Per Rohlén  

7.1.3 Mail – förfrågan till intervju 

Hej (namn)!

Mitt  namn  är  Sofie  Olsson  Dahl  och  jag  studerar  "musei-  och 
kulturarvsvetenskap"  vid  Uppsala  Universitet  och  skriver  just  nu  min 
masteruppsats.

Uppsatsen inriktar sig på ämnet  "kulturarv,  katastrofberedskap och brand". 
[…]  Till  min  uppsats  behöver  jag  information  om  hur 
katastrofberedskapen/säkerheten  vad  gäller  vårt  kulturarv  sett  ut  och  hur  den 
utvecklats fram tills idag och det skulle verkligen vara intressant att få samtala 
med dig och får veta hur du arbetat med detta.

Jag undrar, om det skulle finns möjlighet att få intervjua dig? Det skulle vara 
väldigt intressant och värdefullt för mitt arbete. 
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Bästa hälsningar // Sofie
Uppsala Universitet - MaMus2 

7.1.4 Frågeformulär – intervju

Om dig och din upplevelse av ämnet: 
• Yrkeslivet på (organisationen/myndigheten)? 
• Vad är kulturarv för dig? 
• Vad är en katastrof?  
• Har du hört definitionen ”principen försvar på djupet” 
• Om du har hört det, vad är din uppfattning och erfarenhet av begreppet både i 
teori och praktik? 

Katastrofberedskap - (Historia) 
•  När  anser  du  att  man i  Sverige  började  arbeta  och  fokusera  på  arbete  med 
katastrofberedskap? 
• Hur såg arbetet med katastrofberedskap ut förut? 
• Hur ser katastrofberedskapsarbetet ut idag?
• Vad finns det för skillnader och/eller likheter i arbetet förr och idag? 
• Hur ser katastrofberedskapen ut i Sverige i jämförelse till omvärlden? 

Risker: 
• Vad anser du är de största riskerna i fall arbete med katastrofberedskap uteslöts 
från kulturarvsbevarande? 
• Finns det andra risker du ser i arbetet med katastrofberedskap? (Både risker och 
fördelar) 

Framtid och utveckling: 
• Hur kan kulturarv och katastrofberedskap mötas? 
• Vad är det som vi inom kulturarvet (museer etcetera) måste tänka på? 
• Var finns våra svagheter i katastrofberedskapen? 
• Var finns våra styrkor i katastrofberedskapen? 
• Behöver vi katastrofberedskap? Varför / Varför inte 
• Behöver den förbättras? Varför / Varför inte 
• Vad anser du är största hotet mot vårt Svenska kulturarv? 
•  På vilket  sätt  anser  du /  anser du inte att  katastrofberedskap kan nyttjas till 
kulturarvets fördel i bevarandefrågor? 
•  Vilka  samarbeten  ser  du  som  viktiga  för  ett  stärkt  och  förbättrat 
katastrofförberedande arbete? 
• Finns det något ”onödigt” med katastrofberedskap och kulturarv?
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