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Förord 
 
För att den nya generationen högskolor i Sverige ska vara framgångsrika i sin uppgift krävs 
utbildning av högsta kvalitet grundad i egen forskning, goda kontakter med lokalsamhället 
och ett stort intresse för att vetenskapligt ta itu med de stora frågorna i tiden. 
 
Sektionen för Hälsa och Samhälle vid Högskolan i Halmstad har hela tiden försökt att ut-
veckla sin undervisning i enlighet med de här ledstjärnorna. Vi har sökt och fått lärare med 
betydande vetenskaplig erfarenhet. Vi har vinnlagt oss om samverkan med lokala myndig-
heter och vänt oss till en intresserad allmänhet för att vid öppna konferenser och föreläsningar 
belysa aktuella samhällsproblem och forskning. Vi har sökt teman för forskning som är båda 
dagsaktuella och av relevans för lokalsamhället.  
 
Ett exempel på denna strävan är det arbete med frågor om krisberedskap och krishantering 
som Högskolan i Halmstad bedrivit sedan 2006 med stöd av ett anslag från Krisberedskaps-
myndigheten (från 1 januari 2009 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). ”Kris-
hantering” är ett växande samhällsvetenskapligt område för högre utbildning och akademisk 
forskning. Det inbegriper både modern säkerhetspolitik och klassiskt politiskt och byråkratiskt 
beslutsfattande. Stormarna Gudrun och Per, säkerhetsfrågorna kring kärnkraftsverket i Ring-
hals och olycksriskerna kring sjöfart, intensiv tung trafik med farliga transporter på väg och 
järnväg genom länet visar alla på betydelsen av forskning och utbildning kring krishantering 
just i Halland. Samarbetet med Ulf Jallander, Ulla-Britt Petersson på Länsstyrelsen och Mia 
Dahlström på Sydlänssamverkan, numera på Länsstyrelsen, har varit avgörande för att denna 
utveckling blivit möjlig. På Högskolan har Agneta Hansson under många år varit viktig sam-
arbetspartner tillsammans med Ing-Marie Persson på KBM. 
 
Föreliggande volym redovisar i första hand en stor konferens 17 april 2008 om Säkerhet och 
Sårbarhet på Högskolan i Halmstad. Den är ett uttryck för hur vi försöker möta de olika 
förväntningarna på en framgångsrik högskola. Den är inte en utpräglad forskningsrapport men 
innehåller både forskningsuppsatser och presentationer från olika myndigheter och organisa-
tioner i Halland. Arrangemanget har genomförts i samverkan med Länsstyrelsen i Halland och 
Region Halland.  
 
Vi vill tacka de olika medverkande från både offentliga myndigheter, kommunala organ, 
organisationer och forskning. Krisberedskapsmyndigheten (KBM), Länsstyrelsen i Halland 
och Region Halland skall ha ett särskilt tack för generöst stöd på olika sätt. Bland våra egna 
kolleger och medarbetare går också ett särskilt tack till Lilli Weber, Anders Urbas och Oskar 
Svärd för deras insatser både med de praktiska arrangemangen kring konferensen och deras 
medverkan i färdigställandet av den här rapporten.  
 
 
Halmstad, oktober 2008  
   
 
Hans Bengtsson      Anders Mellbourn 
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Massmedier, kriser och säkerhetspolitik  
 
Anders Mellbourn1 
 

 
 
Synen på säkerhet och synen på mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefriheten och därmed 
journalistiken, har utvecklats och utvidgats snabbt sedan det kalla krigets slut för snart 20 år 
sedan. Globaliseringen har präglat och präglar idag vår syn både på säkerhet och på mänskliga 
rättigheter.  
 
Vi har fått ett bredare säkerhetsbegrepp där säkerhet och hot allt mindre handlar om militära  
konflikter och försvar av hemlandets territorium. I Sverige har försvarsplanerare konstaterat 
(åtminstone fram till sensommaren 2008 då kriget i Georgien skakat om diskussionen) att det 
inte längre finns några militära hot mot svenskt territorium. De nya hoten mot vår säkerhet är i 
stället klimat- och miljökriser, knappa energiresurser, organiserad brottslighet, epidemier, tek-
nologisk sårbarhet och kulturella och religiösa spänningar i en värld med stora folkom-
flyttningar och flyktingströmmar. Där finns vår tids säkerhetspolitiska frågor. Det innebär 
också att säkerhetspolitiken rör sig från det lokala till det globala, och från territorier till 
flöden.  
 
 

Universella värden  
 
Ända sedan den europeiska säkerhets- och samarbetskonferensens slutdeklaration i Helsing-
fors 1975 har mänskliga rättigheter betraktats vara en del av säkerhetspolitiken. I den s.k. 
Helsingforsprocessen har det blivit helt legitimt att se brister i mänskliga rättigheter som hot 
mot internationell fred och säkerhet. Denna princip hade nog så stor betydelse för Sovjet-
väldets fall som USA:s militära upprustning under president Reagan på 1980-talet.  
 
Under 1990-talet och de första åren på det nya årtusendet har vi också haft en diskussion om 
universella värden där vi här i Sverige och stora delar av västvärlden i stort hävdar att vår 
demokratisyn och mänskliga rättigheter gäller alla och inte bara är ett påfund för oss. Ytt-
randefrihet är en av de mänskliga rättigheterna och till yttrandefriheten hör den journalistiska 
friheten som alltså ska gälla överallt – i europeiska demokratier, islamiska republiker i arab-
världen, urfattiga afrikanska bondesamhällen och asiatiska tillväxtekonomier, i Kina inte 
minst. Det är ett anspråk som inte har stått oemotsagt.  
 
 

Säkerhetisering  
 
Det bredare säkerhetsbegreppet och den globaliserade synen på mänskliga rättigheter har i vår 
del av världen över lag mötts med entusiasm och välkomnats med öppna armar. Men det är 
inte helt okomplicerat. När allt fler frågor och samhällsföreteelser blir säkerhetspolitik, 
                                                 
1 Framställningen är en lätt bearbetning och aktualisering av författarens installationsföreläsning vid Högskolan i 
Halmstad 2007 03 23. 
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”säkerhetiseras” de också. Och det är inte bara ett nytt konstigt samhällsvetenskapligt begrepp 
utan har en innebörd som kan innebära obehagliga överraskningar.  
 
I internationell terminologi kallas säkerhetspolitik ofta för ”high politics” vilket ska vara 
något mycket finare än vardagslunken i riksdagsutskott och kommunala beslutsförsamlingar. 
Reglerna för hur vi sköter ett säkerhetspolitiskt problem är andra än de traditionella demo-
kratiska regler som gäller för hanteringen av sociala frågor eller utbildningspolitik. Säkerhets-
politik handlar om nationens bestånd, om överlevnadsbetingelserna för våra värderingar och 
samhällssystem, om liv eller död. För att skydda oss mot säkerhetshot anser vi det berättigat 
att avsätta stora resurser och vidta utomordentliga undantagsåtgärder. Vi har ett väpnat försvar 
med allmän värnplikt, vilket innebär att staten har rätt att tvinga unga män (än så länge bara 
män och allt färre behövs, viket skulle kunna vara ämnet för en framställning i sig) att avstå 
från civil utbildning och jobb under ett år för en ringa ersättning. Och under denna tid ska de 
också lära sig att på ett effektivt och disciplinerat sätt bryta mot ett av våra grundläggande 
moraliska bud – att inte döda. Med det bredare säkerhetsbegreppet ”säkerhetiseras” alltfler 
samhällsfrågor. De får högre dignitet och gör anspråk på att vara ”high politics” Resurserna 
för att hantera de nya säkerhetsfrågorna borde rimligtvis bli större än när dessa betraktades 
som vardagsproblem. Försvarskritiker och pacifister har oftast med entusiasm lärt sig omfatta 
det nya säkerhetsbegreppet i förhoppningen att det innebär en rimligare fördelning av resurser 
till arbete med tillvarons ödesfrågor än hittills.  
 
Men det är kanske inte så enkelt. En ”säkerhetisering” av frågor om hot från klimatförändring, 
energibrist, organiserad brottslighet eller pandemier skulle visserligen inte automatiskt leda 
till att staten får rätt att inkalla medborgare och lära dem döda för att bekämpa de nya 
säkerhetshoten. Men om vi ska ta det bredare säkerhetsbegreppet på allvar, borde det innebära 
att vi nu anser ett antal centrala samhällsfrågor vara så viktiga att vi är beredda att avsätta 
väldiga resurser för att försvara oss mot dem, att tvångsinkalla både unga kvinnor och män för 
att under perioder helt ägna sig åt dem, att ingripa utan större kompensationsersättning mot 
företag och organisationer vilkas verksamhet nu kan kallas säkerhetspolitiskt relevanta och 
tvinga dem att underordna sig nationens säkerhetsbehov. Så tillspetsat formulerat verkar den 
nya säkerhetspolitiken hittills inte ha utformats. I den meningen verkar inte ens tillskyndarna 
av det bredare säkerhetsbegreppet hittills ta ”säkerhetiseringen” på allvar. Men det kan 
förvisso komma att ske framöver.  
 
 

Medier som säkerhetshot och säkerhetspolitiska aktörer  
 
Journalister och publicistiska utgivare bekänner sig med stora ord och stort engagemang till 
den oinskränkta yttrandefriheten som en grundsten i ett demokratiskt samhälle. Men samtidigt 
har medier och journalister ganska lätt att underordna sig den nationella säkerhetens krav. Att 
avslöja militära hemligheter av grundläggande vikt – som exempelvis det egna landets krigs- 
planläggning – anses inte vara en bragd i undersökande journalistik utan ses i stället som 
spioneri. ”Säkerhetiseringen” anses i sig legitim i synen på yttrandefriheten, även om det kan 
vara mycket omstritt vilken publicitet som verkligen kan skada det nationella säkerhets-
intresset. När krig hotat, har också det nationella säkerhetsintresset vad gäller publicitet 
vidgats till att myndigheterna ingripit mot kritiska skildringar av statsöverhuvuden eller 
regeringschefer i stater som skulle kunna hota att angripa oss med våld. Torgny Segerstedt 
hade det som bekant inte lätt med sina beundransvärda kritiska uppgörelser med Hitler och 
den tyska nazismen i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning under de första åren av andra 
världskriget. Med en bredare syn på hur vår säkerhet är hotad, måste logiskt sett alltmer 
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publicistik bli säkerhetspolitik. Vad vi i tidningar, radio och TV framöver säger om klimat-
frågor, energi, organiserad brottslighet och förödande epidemier, borde bli säkerhetsbevak-
ning. Det innebär att frågorna om journalistik och säkerhetspolitik blir väldigt många fler än 
hittills. Och just kring de nya, bredare, säkerhetshoten är nyhetsförmedlingen sannolikt 
snarare en ännu viktigare komponent än i den traditionella, på militära hot baserade säkerhets-
politiken. Medvetandet om hur allvarligt ett hot från epidemier eller miljöförstöring är, skapas 
i betydande utsträckning av medierna. I mediernas logik är nyheter om olyckor och faror lätta 
att prioritera och vinna läsare med. Medborgarnas uppfattning om vilka de breda hoten mot 
vår säkerhet är och hur allvarliga de är, skapas av varje nyhet om nya farsoter och miljö-
katastrofer.  
 
I analyser av krigsrapportering brukar huvudslutsatserna vara att nyhetsmedier och jour-
nalister mycket lätt underordnar sig den starkare krigförande partens krav och världsbild och 
blir osjälvständiga megafoner för makten.  Denna mediekritik kan nog ofta vara slentrian-
mässig och överdriven. Men inom det bredare säkerhetsområdet är jag rädd att medielogiken 
driver fram en rapportering som lyssnar till de starkaste domedagsprofeterna bland experter 
och sätter samman nyhetsfragment på ett så hotande sätt som möjligt. Det då och då åter-
kommande hotet från fågelinfluensan är ett extremt exempel. Det är lätt att erinra sig kvälls-
tidningsrubriker hösten 2005 som i svarta jättebokstäver kunde meddela att smittade flytt-
fåglar i natt skulle landa på Öland. Stämningsläget var som om specialstyrkor från det gamla 
Sovjetunionen skulle luftlandsättas. Känslorna piskades upp. Informationsinnehållet var desto 
mer osäkert, för att inte säga osant. Den optimistiske skulle kunna hävda att det ansvar som 
det innebär om dessa frågor ”säkerhetiseras” i längden kommer att leda till en kvalitetshöjning 
av journalistiken, med större eftertanke och ansvarskänsla. Säkerhetsargumentet skulle ge oss 
bättre journalistik. Låt oss hoppas det.  
 
Men i grunden finns en fara med det bredare säkerhetsbegreppet där nästan allt viktigt i ett 
samhälle blir säkerhetspolitik. Antingen trivialiseras föreställningen om vad som är säkerhet, 
vilket än så länge tycks vara fallet. Eller så leder den allt flitigare säkerhetiseringen till slut till 
en hårdkontrollerad säkerhetsstat Principiellt känns det olustigt om rapporteringen om brotts-
lighet och epidemier framöver ska utvärderas som säkerhetspolitisk bevakning och komma 
under säkerhetiseringens villkor. Nyhetsvärderingen kring fågelinfluensan blir inte längre en 
fråga för medieanalys och mediekritik. Den ska då också värderas i ett säkerhetsperspektiv. 
Kvaliteten på upphetsad och skrämmande nyhetsförmedling ska inte längre bara bedömas 
utifrån etiska utgångspunkter utan säkerhetspolitiska. Det känns inte bra.  
 
 

Muhammedkarikatyrerna  
 
Den stora striden vårvintern 2006 om de danska Muhammedkarikatyrerna ställer frågorna på 
sin spets. Här var det inte bara mediernas rapportering av ett visst problem som blev en 
säkerhetsfråga. Själva journalistiken i en tidning var säkerhetsproblemet. Satirisk publicering 
blev inte bara en fråga om förtal utan utgjorde i sig en säkerhetskonflikt. Och till skillnad från 
den gamla säkerhetspolitikens förtalsresonemang som berörde faran med att tala illa om  
främmande staters ledare och deras avsikter, fick vi här en säkerhetskonflikt kring kultur och 
religion som genom en globaliserad nyhetsförmedling och mediespridning berörde stora folk-
grupper i olika länder som uppfattade sig som eller uppviglades till att känna sig kränkta.  
 
Att detta var en säkerhetspolitisk fråga stod snart klart, när svenska och nordiska ambassader 
och affärsintressen i islamiska länder angreps. Utrikesdepartementet ingrep och förmådde en 
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webbadministratör att förhindra att teckningarna spreds på Internet av Sverigedemokraterna. 
Utrikesministern avgick bl a efter beskyllningar att vara ansvarig för tilltaget. Politiskt fick vi 
en engagerad ideologisk debatt om yttrandefrihet och ansvaret för rapportering vid hot. Stånd-
aktiga liberaler fick ett symboliskt exempel på hur vi inte får låta rädsla för terrorism och 
hänsyn till dunkla, hotande krafter inskränka på våra grundläggande fri- och rättigheter. Chef-
redaktörer och ansvariga utgivare som avstod från att visa bilderna utmålades som fega och 
krypande och för att utöva självcensur som under andra världskrigets transportförbud.  
 
Mer eller mindre samhällsbevarande debattörer beskyllde i stället Jyllands-Posten för att vara 
en medveten provokatör som mer uttryckte dansk främlingsfientlighet än stod för liberala 
upplysningsideal. Yttrandefriheten skulle framför allt vara den svages vapen mot den starke 
men här slog etablissemanget i väst mot de invandrare och den muslimska värld som redan 
ligger. Och det blev en särskild säkerhetsrisk när den svage till yttermera visso har terro-
rismen som vapen.  
 
De nya säkerhetshoten får enligt min bestämda uppfattning inte bli skäl till ny lagstiftning 
som skulle inskränka yttrandefriheten. Det är bekymmersamt, när muslimska statsledningar 
gjort framstötar både i FN och mot EU om lagreglerat skydd mot religiöst förolämpande 
framställningar, något slags hädelseparagrafer. Och det är än värre att detta möttes med 
förstående av såväl FN:s dåvarande generalsekreterare som EU:s utrikespolitiske talesman. 
Att bestämt säga nej till förbud och nya lagar som tar hänsyn till nya säkerhetspolitiska förut-
sättningar är emellertid ingen enkel lösning. I stället för lagar behövs mer etik och politiskt 
omdöme som styr publiceringsbeslut. Och det är en ännu svårare sak. När medierna ställs att 
rapportera och värdera hot om nya epidemier, måste de kunna visa att de försöker skaffa sig 
verklig kunskap i ett förvirrat informationsläge där ofta inte heller experter vet vad de talar 
om. Just i sådana lägen – när osäkerhet och rädsla är som störst – ställs de verkliga kraven på 
nyhetsledningar att efter eget omdöme förmedla nyheter och kunskaper.  
 
 

En ansvarig hållning 
 
I ett demokratiskt samhälle måste det vara lagligt tillåtet att publicera bilder som de danska 
karikatyrerna. Däremot är det lika rimligt, till och med än mer rimligt, att hävda att det är 
olämpligt. Jag själv behöver ju inte offentliggöra något uselt, olämpligt eller förhatligt för att 
ändå värna rätten för andra att göra det. Det är både respektabelt och nödvändigt att kunna 
provocera makt och förställningsvärldar vi betraktar som villfarelse. I ett demokratiskt och 
pluralistiskt samhälle är det ett uttryck för tolerans och samhörigheten att kunna driva också 
med det mest heliga. Men en provokation mot Muhammed i en stor nordisk tidning i dag är 
inte en utmaning av makten i vårt eget land eller en skarp satir över våra egna majoritets-
värden och beteenden utan en drift med de svaga och deras trosföreställningar. Den är ut-
stötande, inte inkluderande.  
 
Det är min erfarenhet och lärdom efter mer än 30 års verksamhet i journalistik om politik att 
de bästa redaktionella besluten fattas efter avgöranden från fall till fall. Det kan låta som en 
äventyrlig hållning, särskilt när det rör sig om säkerhetspolitik. Men det är redan så det 
fungerar. De etiska regler för press, TV och radio som journalister och utgivare gemensamt 
formulerat utan statlig inblandning och där efterlevnaden prövas av allmänhetens press-
ombudsman, pressens opinionsnämnd och granskningsnämnden för radio och TV omfattar 
förvisso en rad detaljerade spelregler som det ibland t o m kan vara motiverat att ifrågasätta. 
Men viktigast är den portalparagraf som ålägger alla, journalister och utgivare, att som det 
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heter inta en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften. Där ligger allvaret. ”En 
ansvarsfull hållning inför den publicistiska uppgiften” är den rimligaste ledstjärnan för 
journalister och medieföretag i ett demokratiskt samhälle. Varje ansvarig utgivare har och ska 
ha en mycket stor frihet att välja vad hon vill se publicerat i sin tidning och på sin hemsida 
eller sänt i sitt radio- eller TV-program. Men vad hon är skyldig att skildra bestämmer hon 
själv. Det är ett fruktansvärt ansvar som kräver omdöme, kunskaper, empati och sannings-
lidelse. Varje tidningsläsare och TV-tittare kan dagligen ställa frågor om hur det egentligen 
står till med efterlevnaden och ansvarstagandet. Men det finns inget bättre system i en 
demokrati. Det borde vara varje utgivares skyldighet att dagligen tänka över vad det innebär 
och begrunda sina tillkortakommanden. Inte bara för att allt nu kan kallas säkerhetspolitik.  
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Människors behov och agerande vid olyckor 
och samhällskriser – en kunskapsöversikt 
 
Ann Enander2 
 
 
Olyckor och kriser handlar om människor, deras sociala liv och samhället de lever i. En av 
portalfigurerna inom kris- och katastrofforskning, sociologen Henry Quarantelli, brukar på-
peka att alla kriser är sociala händelser. Han syftar på att alla olyckor och kriser ger upphov 
till en social dynamik som påverkar och påverkas av händelseutvecklingen. Kunskap om de 
drivkrafter och reaktioner som uppstår i krissituationer behövs för att kunna planera för och 
vidta lämpliga åtgärder. De drabbades behov bör vara styrande.  

 
Att tillgodose hjälpbehov kan ses ur två olika aspekter. Den ena handlar om att hindra och be-
gränsa ogynnsamma konsekvenser av olyckan så mycket som möjligt för medborgaren. Den 
andra handlar om att befrämja villkor som underlättar för medborgaren att hantera sin egen 
situation. Viktiga nyckelaspekter handlar om att: 
 

• Utveckla förmåga att ställa ”social och psykologisk diagnos” på olycks- och/eller 
krissituationen  

• Utveckla förmåga att förstå och tolka människors reaktioner  
• Verka för att skapa realistiska förväntningar på människors beteende hos 

medarbetare och andra berörda 
• Förstå betydelsen av informationsfrågor 
• Vara medveten om människors behov av egen kontroll och inflytande 
• Skapa beredskap för att hantera konflikter och negativa reaktioner 

 
 

Psykologiska och sociala perspektiv på ett olycksskeende 
 
I modern stressteori utgår man ifrån grundtesen att människor tolkar sin verklighet utifrån 
sina sinnesintryck, men också på basis av sina erfarenheter och föreställningar. Utifrån olika 
tolkningar kan människor uppleva en händelse på helt skilda sätt. Det är den egna tolkningen 
som ligger till grund för hur den enskilde reagerar.  
 
Figur 1. på nästa sida redovisar en modell för att klassificera stressfyllda händelser utifrån två 
upplevelsedimensioner (Enander m fl, 1993). Den ena dimensionen har med händelsens art att 
göra och berör den subjektiva graden av klarhet eller begriplighet. Ju mindre begriplig en 
situation upplevs, desto svårare är det att hantera den. Därför upplevs ofta det nya, okända 
eller diffust hotfulla som särskilt farligt. Den andra dimensionen har med möjligheten att 
hantera situationen att göra och berör den subjektiva graden av kontrollerbarhet eller 
påverkbarhet. Upplevelsen av stress reduceras om man tycker sig ha möjlighet att påverka sin 
egen situation.  
                                                 
2 Denna artikel är en förkortad version av en artikel som i sin helhet är publicerad i boken Ledning av räddnings-
insatser i det komplexa samhället, Räddningsverket (2006) ss 31-75. 
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Figur 1. Modell över subjektiva nyckeldimensioner för att förstå och förklara indivi-
duella reaktioner i katastrofsituationer (Enander m fl,  1993). 
 
 

Situationen upplevs som 
  kontrollerbar /påverkbar 
 
 
 
      
  A         C  
 
Situationen upplevs    Situationen upplevs 
som klar     som oklar 
 
  B                      D 
 
 
 
 
 
 
  Situationen upplevs som 
  okontrollerbar /opåverkbar 
 
 
 
Fält A – kombinationen klara och påverkbara situationer – kan exemplifieras med en mindre 
brand i den egna lägenheten, där man har möjligheter och kunskaper att själv släcka branden 
eller begränsa konsekvenserna.  
 
Fält B – klara och opåverkbara situationer – kan illustreras med fall där en olycka har inträffat 
och de drabbade är helt beroende av hjälp utifrån för att komma i säkerhet. Det kan gälla 
människor som är instängda eller strandsatta, som exempelvis den drabbade besättningen på 
den ryska U-båten Kursk när den sjönk i Barentshav augusti 2000.  
 
Fält C i figurens övre hörn – oklara och påverkbara situationer – kan illustreras med osäkra 
uppgifter om att ett visst livsmedel kan vara sjukdomsframkallande, exempelvis larm om sam-
bandet mellan nötkött och BSE (galnakosjukan).  Hotet kan upplevas som oklart och svår-
tolkat, men genom att undvika vissa matvaror kan den enskilde påverka sin egen situation.  
 
Fält D slutligen – oklara och opåverkbara situationer – kan illustreras av det miljöhot som kan 
följa av ett kärnkraftshaveri. Det är oklart för den enskilde hur mycket den egna lokalmiljön 
har drabbats, och det finns ingenting han kan göra för att påverka detta. Lantbrukare i 
områden i Sverige som drabbades särskilt hårt efter Tjernobylolyckan beskriver sin situation 
just i termer av oklarhet och upplevelse av bristande möjligheter att göra någonting åt 
situationen (Enander, 2000). 
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Över tid kan ett olycksskeende klassificeras som mer eller mindre tillhörande olika fält. En 
situation som först ter sig oklar och opåverkbar kan så småningom klarna när hotet blir 
tolkningsbart och individen börjar identifiera olika egna handlingsalternativ.  
 
 
Olika faser i olycksskeendet 

 
Hantering av ett olycksskeende eller en krissituation kan grovt delas in i tre tidsfaser (se figur 
2). Varje fas kan förknippas med vissa operativa aktiviteter, men även med speciella sociala 
och psykologiska reaktionsmönster och problem. 
 
En första fas kan avgränsas som perioden innan en händelse har inträffat, den kännetecknas av 
förebyggande insatser och förberedelser. Det är inom ramen för denna fas våra vardagliga liv 
normalt utspelas. Vi vet om att det finns riskkällor och potentiella hot, men dessa finns bara 
som tankar eller bedömningar av vad som kan komma att hända. Vi kan ha mycket olika upp-
fattningar om dessa risker och hot, hur sannolikt det är att något verkligen inträffar och vilka 
konsekvenserna i så fall kan bli. Den bedömningen har i sin tur betydelse för om och hur vi är 
villiga att förebygga risken och förbereda oss inför en olycka. 
 
 
Figur 2.  Tre faser i hantering av en kris eller ett olycksskeende. 
 
 
  Tid: 
 
  Fas: 
 
 
 
 
  Aktivitet: 

 
         FÖRE       
 
       Beredskap 
 
 
 
 
        förebygga 
 
        förbereda 

 
            UNDER 
 
            Respons 
 
 
 
 
           bekämpa 
 
           skydda  
 

 
            EFTER 
 
      Återhämtning 
 
 
 
 
        återhämta 
 
      återuppbygga 

 
 
Den andra fasen omfattar perioden från det att en händelse inträffat och fram till det att den 
akuta situationen har passerat eller är under kontroll. Perioden kännetecknas av insatser för att 
bekämpa hotet, skydda liv och egendom samt minimera skadekonsekvenser. Gäller hotet t ex 
en brand kan fasen vara kort, gäller det nedfall av radioaktivitet kan den pågå i flera månader 
eller till och med år.  

 
Den tredje fasen inleds efter den akuta situationen är över och sträcker sig fram till dess att 
situationens konsekvenser ej längre kräver åtgärd. Perioden kännetecknas av återuppbyggnad 
och återhämtning - såväl i fysisk som i social och psykologisk mening. Perioden avslutas med 
att övergå i den första ”före”-fasens kännetecken, med värdering och införlivande av erfaren-
heter, förebyggande åtgärder och förberedelser. Därmed beskriver faserna tillsammans ett 
cykliskt förlopp. 
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Det kan ofta vara svårt att avgöra när återhämtningsfasen kan betraktas som över. Vissa 
händelser där många drabbas kollektivt sätter igång en social dynamik som kan påverka 
samhället på olika sätt under mycket lång tid. I Sverige kan exempelvis mordet på Olof Palme 
eller Estoniakatastrofen ses som händelser efter vilka återhämtningsförloppet varit mycket 
utdraget, med långsiktiga effekter på samhället inom ett antal olika områden. 
 
Ett kollektivt trauma kan medföra ytterligare påfrestningar hos den drabbade, i form av 
upplevelser relaterade till andra människors utsatthet som man bevittnar eller kanske tar på sig 
ett ansvar inför. Berättelser från överlevande från förlisningen av m/s Estonia ger tydliga 
exempel på hur sådana upplevelser kan bidra till känslor av skuld och till svårbearbetade 
minnesbilder (Wallenius, 1996). 
 
 
Olyckor som psykologiska och sociala fenomen 
 
Det synsätt på olyckor som psykologiska och sociala fenomen som läggs fram här har flera 
implikationer när det gäller olyckshantering: 
  
För det första innebär det att händelser som i sina fysiska förlopp liknar varandra inte nöd-
vändigtvis kommer att tolkas på samma sätt av dem som drabbas. 
 
För det andra innebär det att människor med sina varierande kunskaper och erfarenheter kan 
bedöma en och samma risk- eller olyckssituation mycket olika. 
  
För det tredje innebär det att vissa typer av händelser kan ha omfattande psykologiska och 
sociala konsekvenser, även om de inte medför någon större fysisk eller materiell skada. 
Effekterna kan även vara de omvända, d.v.s. hotet kan vara av allvarlig art, men människor 
uppfattar inte eller nonchalerar faran. 
 

Händelser med liknande fysiska förlopp tolkas olika 
 
Första gången en händelse inträffar kan den vara oklar och upplevas som okontrollerbar, män-
niskor förstår inte och vet inte hur de skall bete sig. Om de utsätts för en liknande situation 
igen kan den tolkas på ett helt annat sätt. I forskningslitteraturen används ibland uttrycket 
kriskultur för att beskriva utvecklingen i samhällen som utsatts för upprepade allvarliga kriser, 
till exempel på grund av återkommande naturkatastrofer som orkaner eller översvämningar, 
eller som följd av olycksdrabbade verksamheter såsom gruvdrift.  
 
En kriskultur innefattar såväl normer och värderingar beträffande hur ett hot skall uppfattas 
som praktiska tekniker för att möta hotet. Skillnader i hur människor i Sverige respektive 
Estland reagerade på förlisningen av m/s Estonia har bland annat tolkats i termer av skilda 
förväntningar, erfarenheter och kriskulturer.  
 
En annan faktor som påverkar tolkningen av ett kollektivt trauma är orsaken, eller det som 
människor uppfattar som orsaken, till olyckan. Weisaeth (2002) klassificerar fyra olika typer 
av orsaksförhållanden relaterade till hot eller olyckor; naturkatastrofer, mänskliga misstag, 
mänsklig försummelse och mänskliga ondska. Olyckor som uppfattas som naturkatastrofer 
accepteras vanligen som slumpmässiga och kan omfattas av en naturlig fatalism, ”det är sånt 
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som händer”. Mänskliga misstag eller försummelser väcker däremot förebråelser, kritik och 
förlust av förtroende. Händelser till följd av mänsklig ondska i form av direkt våld eller ill-
vilja kränker individen och kan ge upphov till en våldscykel där den drabbade upplever det 
legitimt med egna aggressiva handlingar och vedergällningar. Inte bara händelsen, utan i hög 
grad även  hur orsaken tolkas påverkar reaktionerna.  
 
I utvecklade samhällen minskar benägenheten att tala om rena naturkatastrofer, eftersom man 
tillskriver människan en allt större roll, och ett större ansvar i att påverka det som sker. Att 
byggnader rasar efter en jordbävning betraktas inte enbart som en effekt av enorma natur-
krafter, utan relateras även direkt till mänskliga aktiviteter i form av (bristande) byggnads-
konstruktion och (oförutseende) samhällsplanering. 
 

Människor kan uppfatta en och samma händelse olika 
 
Det finns många skäl till att människor uppfattar en händelse på olika sätt. Generellt kan man 
säga att utrymmet för skilda tolkningar är större under före- och efterfasen av en svår 
händelse. Ett vanligt mönster i samhällen som drabbas av svåra händelser kan vara relativt 
god enighet under själva den akuta responsfasen, medan däremot motsättningar och konflikter 
mellan grupper ökar under återhämtningsperioden.   
 
Ju diffusare och otydligare hotsituationen är under den akuta fasen, desto större möjlighet att 
människor även kan uppfatta den på olika sätt. Studier av samhällen som drabbats av diffusa 
hotsituationer i samband med befarad utsläpp av radioaktiva ämnen eller gifter visar också att 
situationen ofta har tolkats på olika sätt av olika individer och grupper. Detta har i sin tur varit 
en källa till konflikter och misstroende mellan olika grupperingar. 
 
En intervjustudie bland lantbrukare med erfarenheter från områden i Sverige som drabbades 
av nedfall efter Tjernobylolyckan kan illustrera olikheter i sådana tolkningar (Enander, 2000). 
Två helt skilda sätt att tolka erfarenheterna kom fram. Det ena mönstret handlar om att man 
själv inte kan göra särskilt mycket, det krävs expertis för att göra bedömningar och att man 
måste förlita sig till myndigheter. I en framtida situation gäller främst att följa anvisningar och 
bestämmelser, "man kan ändå inte påverka något själv, man får göra som de säger". Det andra 
mönstret baseras i högre grad på egen uppbyggd kunskap och en kritisk inställning till vissa 
åtgärder som man uppfattade att myndigheter vidtog utan att kunna ge en god förklaring. Vid 
en liknande situation skulle man ha ett mer ifrågasättande förhållningssätt, "Jag skulle tänka 
själv, jag skulle ställa större krav på myndigheter om det hände igen". 
 
En viktig del i tolkningen av ett hot är hur man tolkar sina egna möjligheter att agera. Även i 
en mycket tydlig farosituation kan det finnas stor variation mellan individer i vilka 
möjligheter de har, och uppfattar att de har, att agera. En viktig effekt av träning och övning 
tycks vara just att man i en svår situation lättare kan identifiera och mobilisera egna 
handlingsmöjligheter. 
 

Begränsade händelser med långtgående konsekvenser, och tvärtom  
 
Vissa typer av olyckor får särskild betydelse i kraft av sin symboliska innebörd eller de 
associationer som de signalerar. Kärnkraftsolyckan vid Three Mile Island (Harrisburgolyckan 
1979) utgör ett exempel på en händelse där ingen kom till omedelbar skada, men där inciden-
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ten hade mycket utdragna psykosociala konsekvenser hos de kringboende (Baum m fl, 1983,  
Kroll-Smith & Couch, 1993).  För många människor symboliserade händelsen en situation där 
människan tappade kontroll över teknologin, en tanke som i sin förlängning är subjektivt hot-
full.  
 
Vissa typer av olyckor väcker således särskilt starka reaktioner i kraft av sin symboliska 
innebörd eller associationer som de ger. Attacken på World Trade Center den 11:e september 
2001 var en sådan händelse som hade oerhörda direkta konsekvenser för USA , men som även 
i kraft av den symboliska betydelsen  påverkade hela världen i en närmast ofattbar utsträck-
ning.    
 
Det omvända fenomenet, att människor nonchalerar en verklig fara, utgör ett problem fram-
förallt när det gäller förberedelse- och beredskapsfasen. Ett antal psykologiska faktorer bidrar 
till att människor kan reagera på det här sättet. Vissa faktorer handlar om vårt sätt att värdera 
faror för egen del, vi tenderar ju att tro att vi inte själva kommer att drabbas (Weinstein, 
1980). Hot mot den egna hälsan på grund av rökning eller felaktig kost är välkända exempel 
på subjektivt underskattade hot, liksom risker i den vardagliga miljön – i hemmet eller tra-
fiken. Vissa typer av hot är svårare att ta till sig än andra. Till dessa situationer hör händelser 
som är delvis ”osynliga”, eller som innebär att de negativa konsekvenserna dröjer. Det före-
kommer också att skeendet är uppdelat i tid och rum så att den enskilde inte överblickar 
helheten och uppfattar konsekvenserna.  
 
 

Reaktioner vid olycks- och krissituationer 
 
De generella erfarenheterna av människors reaktioner i samband med svåra händelser kan 
redovisas utifrån de tre faser i ett händelseförlopp som illustrerades i figur 1:  
före/beredskapsfasen, under/responsfasen och efter/återhämtningsfasen. 
 

”Före” / beredskapsfasen 
 
Vilka risker vi uppfattar och hur dessa bedöms och värderas påverkar vår beredskap och 
lyhördhet för varningssignaler. Flera faktorer bidrar till att människor kan bedöma risker på 
olika sätt. Debatten om kärnkraften tydliggjorde sådana skillnader i hur risker bedömdes, i det 
falelt framförallt mellan teknisk expertis och en tvekande allmänhet.  
 

Risker och riskuppfattning 
 
Människor tenderar att använda ett antal ungefärliga mentala tumregler när de skall bedöma 
hur ofta vissa saker sker. Händelser som ligger nära i tiden, som är lätta att föreställa sig, som 
har drastiska konsekvenser tenderar att bedömas som mer frekventa. Det finns också en 
tendens till överskattning av ovanliga och dramatiska olyckstyper, samt en motsvarande 
underskattning av vanliga och mer alldagliga olyckor.  
  
Det finns en väsentlig skillnad mellan att bedöma hur sannolika olika händelser är, och att 
bedöma hur troligt det är att man själv drabbas. Ett viktigt och väldokumenterat forsknings-
resultat visar att människor generellt bedömer risken för egen del som mindre än för folk i 
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allmänhet (Weinstein, 1980; Sattler m fl, 2000). Vi tenderar att tro att vi är mindre sårbara än 
andra. Fenomenet har förklarats psykologiskt i termer av optimism vad gäller den egna 
osårbarheten och föreställningar om att man kan kontrollera vissa risker för egen del.  
Tendensen är också starkast när det gäller aktiviteter som upplevs medföra hög egen kontroll, 
t ex bilkörning. Men även risker som rimligen i hög grad ligger utanför individens egen 
kontroll - risken att drabbas av vissa sjukdomar, att skadas i en jordbävning, t o m att 
omkomma i händelse av ett kärnvapenanfall - tycks vara föremål för en viss optimistisk fel-
bedömning. Det är inte nödvändigtvis så att de som varit utsatta för en hotsituation eller ett 
tillbud har en mer realistisk syn på den egna sårbarheten. Felkällor i vårt sätt att tolka våra 
egna erfarenheter och i efterhand omtolka orsaker till händelseförlopp, s k efterklokhetsfel, 
bidrar till att vi ändå tenderar att underskatta den egna risken.  
 
Vissa forskare menar att ett visst mått av ”osårbarhetskänsla” är nödvändig för det egna väl-
befinnandet (Taylor & Brown, 1988). Medvetenhet om risker har också sitt pris - dels i 
direkta kostnader för förebyggande eller förberedande åtgärder, dels även i psykologiska 
termer i form av exempelvis ökad oro (Enander, 1996). 
 
 

Förebyggande åtgärder och förberedelse 
 
Det är svårt att väcka människors intresse för att vidta åtgärder för att förebygga olyckor eller 
förbereda sig för dessa. Detta trots att vi vet att många olyckor går att förebygga och att de 
som förbereder sig också klarar sig bättre i en svår situation. En orealistisk bedömning av 
risker för egen del kan vara en hindrande faktor. En annan anledning till låg olycksberedskap 
kan ligga i de sätt som människor tolkar och föreställer sig olika hotsituationer. Om 
situationen förefaller oklar är det svårt att identifiera lämpliga åtgärder, om man upplever att 
man saknar kontrollmöjligheter förefaller åtgärder ändå meningslösa (se figur 1).  
 
Osäkerhet kan även gälla frågan om ansvar och roller. I studier av människors syn på 
beredskapsfrågor i Sverige framgår tydliga förväntningar på att myndigheter skall hantera 
olika situationer och vidta åtgärder.  Människor tenderar att bedöma myndigheters beredskap 
såsom god, till och med i situationer där det uppstått uppenbara fel och brister i planering och 
handläggning (Enander & Johansson, 1995). Vissa forskare har påpekat att det finns en 
potentiell fara i hög trovärdighet (Otway & Wynne, 1989). De menar att ju större tillit 
medborgare har till att myndigheter och organisationer är kapabla att ta hand om beredskap 
och säkerhet, desto mindre vaksamma och aktiva är de själva. I svenska studier framgår även 
ett samband mellan hög tilltro till myndigheters beredskap och en förnekande eller uppgiven 
inställning vad gäller de egna möjligheterna att påverka säkerheten (Enander 1996).  
 

Varning och varningsproblematik 
 
Teoretiska analyser av varningsprocessen utifrån ett mottagarperspektiv kan grovt delas in i 
två huvudinriktningar. En psykologisk riskperceptionstradition har utgått från individens upp-
fattningar om risken /hotet och värderingar av möjliga handlingsalternativ. Sociologiskt 
orienterad forskning har däremot lyft fram kollektivt utvecklade normer som utvecklas i 
respons till nya situationer. De två perspektiven är inte oförenliga, utan kan snarare ses som 
kompletterande perspektiv (Lindell & Perry, 1992).  
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För att människor skall ta emot och agera på en varning krävs att de uppmärksammar var-
ningen (hör, ser); förstår vad den innebär; tror på budskapet; inser att det gäller honom/henne 
själv; agerar i enlighet med varningsbudskapet (Mileti & Sorensen, 1988). Det finns en riklig 
empirisk dokumentation av problem i samtliga dessa led i processen. Till och med varning i 
form av rök eller andra (i efterhand) uppenbara tecken kan lätt misstolkas. Intervjuer med 
överlevande från Göteborgsbranden 1998 ger flera exempel där ungdomar misstolkat lukt- 
och synintryck (Statens Haverikommission, 2001). 
 
Generellt ligger problemet i att få människor att ta larm på allvar, snarare än i att de skulle 
överreagera. Ett genomgående tema inom området är sökande efter bekräftelse, och behovet 
av att utforma varningssystem som underlättar detta. Enligt Handmer (2000) är en gemensam 
förståelsebas en viktig förutsättning för att varningsprocessen skall fungera. Han ställer frågan 
om varning därför blir allt svårare att genomföra i moderna samhällen som karakteriseras av 
stor rörlighet, individualism och heterogenitet.  
 

”Under” / responsfasen  
 
Psykologisk stressteori ger en utgångspunkt för att förstå människors agerande under akut hot.  
Kärnan i det stressteoretiska synsättet kan sammanfattas i att:  
 

- ”sanningen bor i betraktarens öga”, med vilket menas att individen formar sin egen 
bild av världen genom tolkning av sinnesintryck och erfarenheter, 

 
- tolkningsprocessen innefattar två grundfrågor: för det första ”är det hotfullt?”; för det 

andra ”vad kan jag göra?”. Dessa två frågor speglar individens bedömning av det yttre 
hotet samt av sina egna möjligheter att handla, 

 
- individens försök att bemästra situationen fyller två funktioner. Den första funktionen 

är riktad mot situationen eller problemet, så kallad probleminriktad stresshantering. 
Den andra riktas mot de känslor som väcks, exempelvis rädsla eller vrede, så kallad 
känsloinriktad stresshantering. 

 
Ett stressteoretiskt synsätt på akuta hotsituationer innebär för det första, att individer kan 
förväntas tolka situationen på olika sätt och att det är tolkningen, och inte ”objektiva” för-
hållanden, som utgör grunden för handlingen. Tolkningen gäller både faran och den egna 
handlingsmöjligheten. Om man inte tror sig kunna göra något, kommer man troligen att förbli 
passiv även om det ”objektivt sätt” finns möjligheter att rädda sig undan faran. En annan 
viktig implikation är den att handlingar som kan förefalla passiva och icke-ändamålsenliga 
kan ha en funktion för individen genom att hjälpa denna hantera sina känslor. En vanlig sådan 
strategi kan vara förnekande, vilket innebär att man försöker bortse från faran och fortsätta 
som om ingenting hänt. 
 
Stressreaktioner inkluderar fysiologiska och motoriska förändringar, samt även förändrad 
tankeverksamhet i form av påverkan på funktioner som varseblivning, bedömning, problem-
lösning och social anpassning. Stressreaktioner innefattar även känslor som rädsla, ångest, 
vrede eller skam. Några vanliga exempel på tendenser under hög akut stress är: 
 

- att generalisera utifrån en liten mängd data 
- svårigheter att överblicka och värdera stora mängder data 
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- att dra förhastade slutsatser 
- att överskatta eller underskatta problem 
- att tappa nyanser, att tänka antingen-eller 

 
I sin belysning av vanliga stressreaktioner påpekar Larsson och hans kolleger (Larsson m fl 
2003) att våra reaktioner egentligen i huvudsak är funktionella om man beaktar den typ av hot 
som människosläktet drabbats av under sin långa utveckling. Men, menar författarna: 

 

I det moderna samhället är hoten av en annan karaktär än dem vi är genetiskt anpassade till. 
Moderna hotsituationer är i många fall komplexa och tidskrävande. Tunnelseendet kan då med-
föra att vi missar viktig information samtidigt som renodlad rädsla eller aggressivitet kan driva 
oss i fel riktning. 

 

Beteende i nödlägen 
 
En välkänd forskare i brandbeteenden (Proulx 1994, citerad i Ockerby 2001) har beskrivit 
fyra grundprinciper relaterade till människors beteende vid akuta nödlägen. Den första är 
undvikande eller förnekande, man söker vardagliga tolkningar av signaler om fara eller 
ignorerar dessa helt. Den andra beskriver engagemang, människor tenderar att fortsätta med 
det de håller på med eller brukar göra i liknande situationer. Vid branden vid King´s Cross 
1987 fortsatte människor att gå in i tunnelbanestationen enligt dagliga vanor, trots att det 
strömmade upp rök från tunneln. Den tredje principen gäller relationer, människor söker sig 
till varandra, försöker nå nära och kära och vill agera gemensamt. Planering för nödsituationer 
måste exempelvis utgå från att föräldrar kommer att söka sina barn. Fjärde principen lyfter 
fram roll  och hur den uppfattas. Passagerare kan agera passivt därför att de förväntar sig att 
besättningsmedlemmar skall ta huvudansvaret i en nödsituation. 
 
Betydelsen av socialt sammanhang och rollhäfte för beteende i krissituationer har implika-
tioner för generalisering av resultat från olika miljöer. Individen kan förväntas följa olika 
rollmanus som exempelvis tunnelbanetrafikant på väg till arbetet, anställd på arbetsplatsen, 
hotellgäst, sjukhuspatient eller som familjemedlem i hemmet. Beredskapen att vidta vissa 
åtgärder eller bete sig på vissa sätt kan således variera beroende på plats och roll. Rollmanus 
behöver inte alltid vara tydliga utan kan hänga samman med hur individen själv uppfattar sin 
roll. 
 

Myt och verklighet 
 
Den sociologiskt orienterade krisforskningen har bidragit till att vederlägga ett antal populära 
myter beträffande hur människor beter sig i kollektiva stressituationer. Exempel på sådana 
myter, menar Fischer (1998), är att människor flyr i panik, är totalt hjälplösa och beroende av 
myndigheters hjälp, rusar till allmänna skyddsrum för att bli omhändertagna i största möjliga 
utsträckning, samt att plundring och asocialt beteende är vanligt förekommande. Tabell 2 
sammanfattar mytologi kontra verklighet avseende katastrofreaktioner. 
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Tabell 1. Myt och verklighet om katastrofreaktioner (efter Fischer 2002). 
 
Myt 
 

Verklighet 

Panikartad flykt Rationellt beteende 
Plundring Kriminellt beteende minskar 
Priser trissas upp Nödvändiga gods bortskänkes 
Undantagstillstånd Normal lagstiftning gäller 
Psykologiskt beroende Förmåga att tillgodose behov 
Katastrofchock Mottaglighet för andras behov 
Utrymning – bör avvakta Utrymning – bör sättas igång tidigt 
Skyddsrum – utnyttjas omedelbart Skyddsrum – utnyttjas i nödfall 
Tillförlitligt:  
uppgifter om döda/skadade/skador 

Överdrivet:  
uppgifter om döda/skadade/skador 

 
 
En av de mest etablerade myterna gäller förekomsten av panik eller utpräglat irrationella och 
asociala reaktioner hos de drabbade. Myten avkläddes redan på 1950-talet av  katastrof-
forskaren Henry Quarantelli (1954). I en genomgång av det empiriska underlaget kunde han 
konstatera att panik är sällsynt och förekommer endast under en kombination av mycket 
specifika omständigheter. Dyregrov (2002) poängterar att snabb evakuering av ett farligt om-
råde inte handlar om en panikartad reaktion, utan snarare om ändamålsenligt beteende. Enligt 
samme författare kan man tala om panik då en enskild individs beteende hindrar eller minskar 
andras möjligheter att rädda sig ur en livshotande situation. Situationen där panik uppstår 
kännetecknas av två faktorer. För det första, att människor tror att de befinner sig i omedelbar 
livsfara. För det andra, att de tror att det finns en chans att undkomma faran, men att möjlig-
heterna snabbt kommer att minska.  
 
Situationer som kan karakteriseras av panikskapande faktorer kan vara brandkatastrofer eller 
förlisning av fartyg. Analyser av beteende i samband med sådana händelser som branden vid 
Kings Cross tunnelbana 1987 (Donald & Canter, 1990) och även förlisningen av m/s Estonia 
(Cornwell m fl, 2001) visar dock att sociala strukturer och roller, till exempel respekt 
gentemot auktoritetsfigurer eller normala umgängesmönster mellan män och kvinnor, tenderar 
att bibehållas även i mycket svåra situationer. Utifrån empiriska uppföljningar av katastrof-
händelser för Feinberg & Johnson (2001) fram hypotesen att sociala relationer endast gradvis 
bryts ned vid extrema hot. Svaga relationsband, såsom att ta hänsyn till personer man inte 
känner, bryts ned tidigare än starkt socialt etablerade relationer baserade på exempelvis köns-
roller och ålder. Mest stabila är primära familjeband, exempelvis mellan man och hustru eller 
mellan föräldrar och barn. 
 
Förekomst av myter och felaktiga föreställningar om hur människor beter sig i svåra 
situationer kan utgöra ett hinder för god planering och effektiva åtgärder på flera sätt 
(Ockerby, 2001). Myndigheter som oroar sig för panik kan till exempel vara ovilliga att lämna 
information eller kan fördröja den i onödan. Ett sådant agerande försvårar ytterligare han-
tering av en svår situation, eftersom människor är mindre benägna att följa råd och anvis-
ningar när de upplever att den information de får är otydlig eller ofullständig  (Perry & 
Lindell, 2003). 
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Utrymning 
 
Kunskaper om människors beteende inför utrymningsbeslut hämtas till stor del från klara och 
relativt entydiga situationer, som i samband med orkanvarning, översvämningar eller lik-
nande. Ofta rör det sig om samma områden som drabbats upprepade gånger. Trots en relativt 
klar hotsituation och tidigare erfarenhet inom området är ändå misstro den vanligaste initial-
reaktion (Vogt & Sorenson, 1987). Sociala faktorer spelar stor roll i alla skeden vid utrymning 
(se t.ex.  Fitzpatrick & Mileti, 1991, Lindell & Perry, 1992). Den omedelbara reaktionen inför 
situationen är att söka bekräftelse, vanligen hos släkt, vänner och grannar. Beslutet att ut-
rymma sker familjevis, där familjer med barn är generellt mer benägna att utrymma. En 
vanlig erfarenhet har varit att människor helst söker skydd hos vänner eller bekanta, och ten-
derar att ha en mer negativ uppfattning om de skyddsmöjligheter som anordnas av myndig-
heter.  
 
Den generella erfarenheten är att människor är obenägna att utrymma även i mycket tydliga 
hotsituationer, samt att de tenderar att skjuta upp utrymningen så sent som möjligt. Detta kan 
kontrasteras mot händelserna i samband med reaktorolyckan vid Harrisburg (Three Mile 
Island, 1979) där en omfattande spontanevakuering uppstod. Utvecklingen i samband med 
händelsen tycks bekräfta misstanken att reaktioner inför teknologiska olyckor kan skilja sig 
avsevärt från dem som förekommer i samband med naturolyckor.  
 
Uppföljningar visade senare att människor uppgav att den främsta anledningen till att de 
utrymde var att situationen föreföll farlig och livshotande, något som visade sig höra starkt 
samman med att informationen upplevdes som motsägelsefull och otydlig (Lindell & Perry, 
1992). Andra skäl var att man önskade undvika en tvångsevakuering eller ville skydda sina 
barn. De som inte utrymde uppgav i första hand fatalistiska skäl såsom att ”det ligger i Guds 
händer”, att man avvaktade ett besked om utrymning från myndigheterna, eller att man inte 
ansåg att det fanns någon fara (vanligare bland äldre). Händelsen exemplifierar hur en oklar 
situation kan ge upphov till helt skilda tolkningar hos individer. Varje familj gjorde sin egen 
riskbedömning och agerade till stor del utifrån sin tolkning av hotet och av det egna ansvaret 
för och möjligheterna till handling.   
 

”Efter” / återhämtningsfasen 
 
Efter det att en svår olycka eller katastrof har inträffat kommer en fas av återhämtning. Åter-
hämtning kan ske på flera plan. På samhällsnivå kan det röra sig om en rent materiell åter-
uppbyggnad av bostäder, hus och infrastruktur.  På individ- och gruppnivå finns behov av 
psykologisk och social återhämtning. Människor har drabbats av olika typer av förluster och 
deras sociala nätverk kan ha störts eller brustit. För vissa handlar det om olika former av sorg- 
eller krisreaktioner där det kan finnas ett behov av stöd och hjälp med bearbetning av upp-
levelser.  
 

Faktorer av betydelse för återhämtning 
 
Wortman (1983) konstaterar i en forskningsöversikt att individens reaktioner på stress och 
viktimisering (att befinna sig i rollen som offer) kan påverkas av olika antaganden och tros-
föreställningar. Upplevelser vid en olycka eller katastrof kan innebära att individens före-
ställningar om världen förändras eller rentav raseras. Individens tolkning av händelsen kan 
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handla om hur man uppfattar orsaken till det som inträffat. Självförskyllan kan exempelvis 
leda till fler psykiska och fysiska symtom efter en negativ händelse, och till att man blir 
mindre benägen att söka hjälp efteråt. En studie av drabbade i samband med översvämning 
samt toxiskt utsläpp (Solomon m fl, 1987) visade att reaktionen att lägga skulden på andra 
försämrade individens återhämtning om det fanns något aktivt probleminriktat handlings-
alternativ tillgängligt, men förbättrade förutsättningarna när aktiv problemlösning inte fanns 
som alternativ. Upplevelse av ansvar för att lösa problemet tycks allmänt vara mer befräm-
jande för ett välanpassat beteende än upplevelse av ansvar för dess orsak. Den som känner sig 
ansvarig för att en olycka har inträffat kan ha svårt att hantera sina känslor av skuld och 
självförebråelse. Insatser för att klargöra vad som inträffat i samband med en händelse, såsom 
exempelvis genomfördes i efterarbetet efter diskoteksbranden i Göteborg (Hassling, 2000) 
kan således fylla en viktig funktion även för att hjälpa drabbade bearbeta sin egen tolkning av 
händelsen. 
 
Betydelsen av ritualer och symbolhandlingar från samhällets sida har uppmärksammats 
alltmer under senare år, såväl inom den vetenskapliga litteraturen (t´Hart, 1993; Eyres, 1999)  
som i konkreta handlingar i samband med inträffade händelser. Respekt förmedlas exempelvis 
genom sättet att ta hand om och transportera omkomna, vilket aktualiserades bland annat i 
räddningsarbetet efter branden ombord på färjan Scandinavian Star 1990 och i samband med  
Göteborgsbranden 1998, samt genom symbolhandlingar som flaggning på halvstång eller 
olika typer av minnesceremonier. Besök av statsminister eller kungligheter har utvecklats till 
ett etablerat sätt för samhället att visa stöd vid en svår påfrestning, där människor utsatts för 
förluster och tungt räddningsarbete (exempelvis vid översvämningarna i Arvika), eller för att 
markera deltagande och respekt (Estonia, Göteborgsbranden). I utredningen efter branden i 
Göteborg (SOU, 2000:13) konstateras att: 
 

Utvecklingen mot att samhället fått ett större ansvar (för psykiskt och socialt omhändertagande i 
samband med en kris) torde åtminstone delvis kunna förklaras av att människors inställning till 
döden har förändrats. I det moderna samhället är döden inte lika närvarande som den var i 
gammal tid. Sorgen tar likväl plats men synes kräva samhällets insats i en allt större 
utsträckning. Detta gäller även vid stora olyckor och katastrofer. Orsakerna till denna utveckling 
är sannolikt flera, bl a en förändrad familjesocial struktur, ökad sekularisering och ökat välstånd 
torde ha betydelse. Kanske beror det också delvis på att sociala band och symboliska ceremonier 
har gått förlorade i det moderna samhället. (s 71)  

 
 

Sårbarhet och motståndskraft hos individer och grupper 
 
Vid en olycka eller svår påfrestning på samhället kan ett antal olika grupper urskiljas som 
berörs på olika sätt och kan behöva olika former av omhändertagande och stöd.  
 
Traditionellt har kvinnor och barn betraktats som särskilt sårbara grupper i samband med 
svåra olyckor och kriser. Inom kris- och katastrofforskning finns en tämligen rikhaltig 
litteratur om reaktioner hos barn och barnfamiljer (se exempelvis Dyregrov, 1997, 2002; 
Monahon, 1997). Forskningen om kvinnors roll är däremot mer fragmenterad (Fothergill, 
1998). Sårbarhet relaterad till social förankring och kulturella faktorer har lyfts fram alltmer i 
senare forskning och börjar ta form som en särskild inriktning.  
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Genus  
 
Kritiker menar att de skillnader som har påvisats mellan män och kvinnor inom kris- och 
katastrofforskningen alltför sällan har analyserats och granskats utifrån ett genusperspektiv 
(Fothergill, 1998). Några av de skillnader som är välunderbyggda i forskningslitteraturen 
sammanfattas här (van Willigen, 2001): 
 

- kvinnor skattar högre risk  
- kvinnor är mer benägna att tro på varningar och lyssna på råd från experter och 

myndigheter  
- kvinnor är mer villiga att planera för utrymning och utrymmer tidigare 
- kvinnor och män uppvisar olika reaktionsmönster inför en och samma händelse 
- evakuering eller förflyttning har mer nedbrytande effekt på kvinnors stödnätverk 
- män är oftare engagerade i instrumentell återuppbyggnad (vilket ger tydlig resultat-

feedback), kvinnor oftare engagerade i emotionella stödåtgärder (mindre tydlig 
feedback) 

- kvinnor rapporterar högre nivåer av stress efter kris- / katastrofhändelser 
 
Tolkning av dessa skillnader är ämne för en livlig debatt inom forskningen idag (Fothergill, 
1998, Fordham, 1998). Socioekonomiska teorier fokuserar genusrelaterade olikheter, där 
kvinnor i många samhällen utgör en socialt och ekonomiskt svagare grupp. Andra teorier 
lyfter fram socialisationsprocesser i samhället, vilka medför att män och kvinnor uppfostras 
till att hantera kriser och svåra situationer på skilda sätt. Ett alternativt sätt att tolka sociala 
faktorer lägger tonvikten på sociala roller och skillnader i exponering för olika typer av 
stressorer. I de flesta samhällen bär kvinnor större ansvar för hem, barn och vardagssysslor, 
varför de också utsätts starkare för vissa typer av emotionella påfrestningar i samband med 
katastrofer. Sociala roller medför att kvinnor erhåller starkare socialt stöd, men även att de 
kan oftare vara de som själva skall ge stöd till andra och därmed belastas ytterligare (Solomon 
m fl , 1987). Det gäller dels inom familjenätverket, men även i kraft av de arbeten som främst 
innehas av kvinnor inom sjukvård, skolor, barnomsorg osv.  
 

Barn  
 
Barn är känsliga för traumatiska upplevelser genom att deras psyke är under utveckling och 
påverkbart. De är i hög grad beroende av de vuxna omkring dem samt saknar en egen erfaren-
hetsbas. Reaktioner hos barn präglas starkt av reaktionerna hos föräldrar och andra närstående 
vuxna. Allmänt tycks trygghet och personlig stabilitet före olyckan vara viktiga determinanter 
för barns reaktioner.  
 
Reaktionsmönster hos barn uppvisar en bred variation av fysiska, psykiska och beteende-
mässiga reaktioner. I spåren efter 11 September 2001 finns vetenskapligt baserade samman-
fattande beskrivningar av vanliga reaktioner hos barn och ungdomar lätttillgängliga på hem-
sidan hos flera myndigheter och organisationer som stöd till föräldrar, lärare och andra (se 
exempelvis National Center for Post-traumatic Stress Disorder eller International Society for 
Traumatic Stress Studies). Vanliga reaktioner hos barn i förskoleåldern beskrivs som allmän 
rädsla och osäkerhet, hjälplöshet och psykosomatiska reaktioner (som mardrömmar, säng-
vätning eller stamning). Hos äldre barn 6 till 11 år beskrivs somatiska symtom (ont i magen, 
diffusa smärtor), psykisk förvirring och bristande verklighetsanknytning, samt ibland 
aggressiva beteenden och skuldkänslor. Vissa forskare menar att barn i åldrarna ca 8 till 12 år 
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utgör en särskilt sårbar åldersgrupp (Michel m fl, 2001). Hos tonåringar kan finnas en 
ambivalens gentemot föräldrarna, samt en tendens att döma sig själva hårt. Isolering och 
depressiva tankar är vanliga, men även utagerande och aggressiva reaktioner förekommer. 
 

Social förankring, kulturella och etniska aspekter 
 
Reaktioner vid en olycka påverkas av de erfarenheter man bär med sig. I Sverige är över en 
miljon invånare invandrare eller barn till invandrare, varav stora grupper har kommit från 
krigsdrabbade länder eller diktaturer där mänskliga rättigheter inte har respekterats (Michel m 
fl, 2001).  Minnen från tidigare svåra händelser som människor varit med om kan reaktiveras i 
samband med en olycka eller svår händelse i samhället. Tidigare erfarenheter kan även 
påverka synen på operativ personal och samhällets insatser vid en olycka. I Sverige blev detta 
tydligt i samband med Göteborgsbranden 1998, då arga och desperata ungdomar gav sig på 
räddningspersonal och därmed försvårade räddningsaktionen  (Hassling, 2000).  
 
En viktig aspekt i karakterisering av drabbade grupper handlar om hur dessa befinner sig i 
förhållande till sitt nätverk. Weisaeth (2002) påpekar att vissa typer av händelser innebär att 
människor dödas eller skadas långt från sina hem, så att deras sociala nätverk inte finns på 
plats. Detta kan vara fallet exempelvis vid större transportolyckor. Olyckor i lokalsamhället 
innebär oftast att det finns starka sociala nätverk att tillgå, men innebär samtidigt starka på-
frestningar och risk för social upplösning om många människor drabbas inom ett begränsat 
socialt system (Weisaeth, 2002).  
 
Att befinna sig i ett främmande sammanhang påverkar krisreaktioner även hos resursstarka 
grupper. En studie av svenskar som befann sig i den japanska staden Kobe i samband med den 
stora jordbävningen 1995 visade att olika reaktionsmönster inom den gruppen kunde relateras 
till hur väl förankrad man var i det japanska samhället (Enander & Wallenius, 1999). 
Individer som bott länge i Japan och talade japanska var bättre förberedda och hade lättare att 
hantera den akuta händelsen (de förstod exempelvis den information som gavs). Däremot 
uppvisade denna grupp även starkare efterreaktioner och upplevde sig mer personligt berörd 
av katastrofen än andra som hade varit i landet kortare tid eller hade mindre kontakt med det 
japanska samhället. 
 
 

Särskilda händelser och problem 
 
Vissa typer av händelser medför en särskild problematik när det gäller reaktionsmönster och 
behov. En sådan kategori handlar om situationer där hotet är diffust och svårbedömt. Två 
sådana särskilda typer av händelser är diffusa hotsituationer respektive händelser förknippade 
med konflikter och social komplexitet.  
 

Diffusa hotsituationer 
 
Under senare år har intresset ökat alltmer för hur människor påverkas av hot som till sin 
karaktär är osynliga och svårbedömda (Vyner, 1988). Kärnkraftsolyckorna vid Three Mile 
Island (1979 i Harrisburg) och i Tjernobyl, samt händelser som den toxiska olyckan vid Love 
Canal i USA på 1970-talet har lett till en viss omprövning av synen på viktiga dimensioner för 
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människors katastrofreaktioner. Man talar om en särskild typ av katastrofer som inte kan upp-
fattas med människans fem sinnen. Det fordras instrument och detektorer för att visa att de 
har inträffat, hur allvarliga de är, vilken geografisk spridning de har och hur länge de utövar 
påverkan. De skadliga effekterna kan uppstå långt efter själva händelsen. Denna typ av 
händelse har beskrivits som katastrofer utan fotspår. 
 
Avsaknad av fotspår gäller såväl tid som rum. En psykologiskt viktig aspekt av diffusa hot-
situationer är att man inte kan identifiera en tydlig slut- eller vändpunkt i händelseförloppet 
(Berren m fl, 1989). Detta försvårar för de drabbade att bearbeta händelsen och att lägga den 
bakom sig. En viktig del i bearbetningen av en svår händelse ligger just i att kunna konstatera 
att själva händelsen är över och att man befinner sig i ett återhämtningsskede.  
   
Vissa forskare menar att de känslomässiga konsekvenserna av dessa diffusa olyckor kan skilja 
sig från dem som är kända från mera traditionella katastrofer. Det har till exempel hävdats att 
återhämtning kan vara särskilt svår i sådana situationer där människor under längre tid 
befinner sig i ett tillstånd av osäkerhet om ett överhängande men diffust hot (Berren m fl, 
1989). Uppföljningar i områden i Sverige som drabbades av radioaktivt nedfall efter Tjerno-
byl, som Gävletrakten och delar av Västerbotten, har visat att de sociala och psykologiska 
effekterna av händelsen varit långvariga och bidragit till förändringar i beteenden (till 
exempel vad gäller mat- och fritidsvanor) hos vissa grupper över lång tid (Ågren m fl, 1995). 
Osäkerhet om möjlig exponering för toxiska ämnen kan i sig utgöra ett svårhanterligt prob-
lem, i synnerhet då det lätt uppstår ryktesspridning om informationen är tvetydig eller 
misstänks vara ofullständig. Något år efter att ett Boeing plan från El Al störtade i ett 
bostadsområde i Amsterdam 1992 började det cirkulera uppgifter om att det funnits toxiska 
och möjligen radioaktiva ämnen ombord. Myndigheters tafatta hantering av frågan bidrog till 
ryktesspridning och uppmärksamhet riktades mot diffusa hälsoproblem bland boende i 
området (Boin m fl, 2001 
 

Svenska lärdomar efter Tjernobylolyckan 
 
1986 var konsekvenserna av en händelse som Tjernobylolyckan oförutsedda i den svenska 
planläggningen. Hanteringen av händelsen har beskrivits som en informationskris. Osäker-
heten hos myndigheter var stor. Det faktum att den enskilde inte kunde bedöma eller hantera 
hotet medförde samtidigt att medborgarna var hänvisade till landets expert-myndigheter, 
sakkunniga och medier. Myndigheter ställdes inför svårigheter att formulera tydliga och 
entydiga budskap utifrån bristfälliga underlag, samt att anpassa information till lokala 
förhållanden och till olika gruppers behov. Informationsproblematiken i samband med 
Tjernobylolyckan har analyserats och diskuterats i ett flertal rapporter (se till exempel Amnå 
& Nohrstedt, 1987;  Stutz, 1987). 
 
Flera lärdomar kan dras av Tjernobylolyckan (Andersson m fl, 2002). Händelsen visade på 
brister i kunskap, beredskap och samverkan på olika nivåer i samhället och föranledde ett 
antal åtgärder från myndigheternas sida för att förbättra beredskapen. Riskinformationen upp-
fattades som otydlig och i flera fall som dubbla budskap. ”Ät inte persilja, men om du gör det 
är det inte farligt” är ett sådant budskap som många människor minns från den tiden.  
Osäkerheten ökade och förtroendet för myndigheterna minskade. 
  
En annan lärdom gällde förståelse för hur människor hanterar osäkerhet. Det finns stöd såväl 
från laboratoriestudier som från kliniska situationer att människor föredrar att ha kännedom 



 22 

om och själva uppleva någon kontroll över ett negativt förlopp jämfört med att leva i ovisshet 
(Enander m fl, 1993). Man kan till och med föredra att få ett negativt besked som utgångs-
punkt för sitt handlande jämfört med att fortsätta i ovisshet. Efter Tjernobylolyckan blev 
experter ibland förvånade över att människor som lämnade in sina grönsaker för provtagning 
blev närmast mer bekymrade när de fick veta att provet var negativt, det vill säga att det 
radioaktiva innehållet var lågt eller obefintligt (Amnå & Nohrstedt, 1987). För den enskilde 
kvarstod då osäkerheten om övriga grönsaker i andra delar av trädgården verkligen kunde 
användas, eftersom man visste att spridningen av radioaktivt nedfall var ojämn. Ett besked att 
grönsakerna var obrukbara hade varit entydigt och därmed lättare att hantera. 
 
När det gäller varningsinformation, exempelvis larm i  media om faror med olika livsmedel, 
tycks det generellt vara så att människor värderar och reagerar på negativ och positiv infor-
mation på olika sätt (Liu m fl, 1998). Negativ information (om att något är farligt) tenderar att 
resultera i omedelbara effekter i form av exempelvis undvikande beteende. Människor är 
psykologiskt inriktade mot att uppmärksamma sådana budskap. Positiv information (det är 
inte så farligt) har motverkande effekt, men endast gradvis över tid. Det tar ofta längre tid för 
människor att acceptera information om att något inte var så farligt som de först trodde. 
Positiv information betraktas således som osäker information, varvid människor fortsätter 
iaktta en viss försiktighet.   
 
 

Hantering av social dynamik vid räddningsinsatser  
 
En räddningsinsats är i grunden till för medborgaren. Räddningsinsatsens syfte är att rädda 
och skydda medborgaren. Utifrån det perspektivet följer att hjälpbehoven hos medborgarna 
bör vara styrande för hjälpinsatser och ansvarsfördelning. Insatsagerandet över tid och rum 
bör vara sådant att det på bästa sätt motsvarar hjälpbehoven över tid och rum (Fredholm, 
2002). 
 
Att förstå och prioritera hjälpbehoven är en väsentlig del i en räddningsinsats. I många fall 
kan behoven vara uppenbara och prioriteringen självklar. Att rädda liv går före allt annat. 
Men behov är inte alltid entydiga. Det kan ibland finnas en motsättning mellan samhällets 
behov av att hantera en olycka på ett så effektivt och rationellt sätt som möjligt och enskildas 
behov av att själva kunna agera och påverka sin situation. Den som till exempel ringer för att 
stödja familjemedlemmar inför ett hot som närmar sig eller när en händelse har inträffat 
belastar samtidigt telefonnätet och kan försvåra kommunikationen mellan olika organ som ska 
gripa in. 
 
Konflikter kan också uppstå mellan olika grupper. Människor kan exempelvis ha olika upp-
fattningar om vad som är viktigast att prioritera i en räddningsinsats. Ibland kan till och med 
olika behov hos den enskilde synas stå i motsättning till varandra. Behovet av att skydda sig 
själv, exempelvis genom att omedelbart lämna en lokal där det brinner, kan stå i konflikt med 
behovet av att lokalisera och hjälpa nära och kära. I en diskussion av olika beteenden i 
samband med en industriolycka i Norge påpekar Weisaeth (1989) ett antal konflikter mellan 
olika kriterier. Den som omedelbart flytt området kan sägas ha agerat relevant ur personlig 
överlevnadssynpunkt, men kan drabbas av skuldkänslor för att ha övergivit kamrater. 
Beroende på om man t ex tar ett biologiskt, psykologiskt eller socialt perspektiv kan olika 
beteenden bedömas som mer eller mindre ändamålsenliga eller önskvärda (Wallenius, 2001b). 
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I inledningsavsnittet formulerades ett antal nyckelaspekter som borde kunna vara vägledande i 
strävan att utgå från medborgarnas behov vid planering och genomförande av insatser. Vissa 
handlar om förmågan att förstå och tolka olycksskeenden inte bara som fysiska och tids-
mässiga förlopp, utan även som sociala och psykologiska skeenden. Andra förmågor som 
lyfts fram är inriktade mot ledarrollen inom den egna organisationen. Dessa handlar om att 
skapa realistiska förväntningar och en god beredskap för de reaktioner som den sociala och 
psykologiska dynamiken vid olyckor och kris för med sig. Till dessa förmågor kan läggas till 
ytterligare en: nämligen förmågan till självreflektion och analys av den egna insatsen i rela-
tion till drabbades behov. I detta ligger att utveckla former för uppföljning och kontinuerligt 
lärande 
 
Vid olyckor och kriser reagerar människor inte enbart på händelsen i sig, utan även på hur den 
hanteras. Samhällets aktörer har därför genom sitt agerande möjligheter att både underlätta 
och förvärra de påfrestningar som människor utsätts för.  
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Pedagogik för samverkan i samhällskriser 
 
Ing-Marie Persson   
Lars Holmstrand 
 
 
Att samverka är centralt i samhällskriser. Samverkan vid samhällskriser har tidigare studerats 
framför allt ur ett ledningsperspektiv. Samhällskrisens omfattning och unika karaktär gör att 
vitt skilda samhällsaktörer förväntas kunna samverka t.ex. om resurser. Samtidigt behåller 
varje aktör ansvaret för sin verksamhet. Att kunna bilda en gemensam lägesuppfattning av en 
samhällskris är nödvändigt för att skapa kompetens för krishanteringsförmågan. De sam-
verkande aktörerna måste utveckla kunskap tillsammans, dvs. ett kollektivt lärande måste ske. 
Denna artikel handlar om vilka förutsättningar och kriterier som krävs för att det kollektiva 
lärandet ska ge positiv synergi (mervärde) till skillnad mot negativ synergi (groupthink eller 
mindrevärde). Artikeln skrivs utifrån delresultat i ett forskningsprojekt. Det övergripande 
syftet i forskningsprojektet är att utveckla kunskap om hur kunskapsmöten och kollektiv kun-
skapsbildning går till och kan underlättas när krishanteringssystemets heterogena målgrupper 
ska samverka.  
 
 

Bakgrund 
 
Att kunna samverka är centralt vid samhällskriser, men har visat sig vara svårt. Vid såväl 
övningar, som faktiskt inträffade samhällskriser har förmågan att samverka visat sig vara 
bristfällig och otillräcklig. Men det finns också exempel från samhällskriser där samverkan 
har fungerat bra. Tack vare god förmåga att samverka har konsekvenserna av samhällskrisen i 
vissa avseenden kunnat mildras. Därför är det viktigt att ta reda på varför det är så svårt att 
samverka och att ta reda på vad det är som gör att samverkan fungerar när den gör det.  
 
Det är inte bara i samhällskriser det finns behov av samverkan mellan olika experter, sam-
hällsinstitutioner med mera. Kravet på samverkan finns inom vitt skilda områden, exempelvis 
multilaterala FN-missioner i krigshärjade länder, samverkan för att komma åt ekonomisk 
brottslighet, samverkan mellan sjukvården, arbetsgivare och försäkringskassa med den sjuk-
skrivne vid rehabilitering. Andra exempel är vid biståndsbedömning för vårdbehövande, 
specialpedagogiska insatser för elever med olika diagnoser, med flera.  
 
Det som skiljer samverkan i samhällskriser från annan samverkan är att i senare fallet finns 
det en given bild att jobba mot. De samverkande aktörerna vet att målet är att exempelvis 
minska den ekonomiska brottsligheten, att hjälpa den sjukskrivne att komma tillbaka till 
arbete, att målen är formulerade i skolans läroplan och vilka de är, osv. Svårigheten att sam-
verka i samhällskriser beror bland annat på att bilden saknas. Man vet först inte vad det är för 
händelse. Därför blir den viktiga åtgärden att först och främst ta reda på händelsens karaktär, 
exempelvis klimatförändringen. Det har tagit många år att enas om bilden av klimat-
förändringen. I mer akuta skeden; vid översvämningar, stormar och skred är givetvis målet 
och bilden som aktörerna jobbar mot känd dvs. att rädda liv och trygga grundläggande värden 
av olika slag i samhället.  
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En viktig fråga är vilka aktörer som är berörda av oväntade och överraskande händelser. När 
dessa aktörer kommit till tals kan de bilda en gemensam lägesbild och en gemensam läges-
uppfattning. Därefter finns förutsättningar att agera mot ett mål, dvs. samverka för att hantera 
samhällskrisen. Samverkan definieras i krishanteringssammanhang på följande sätt: 
 

Samverkan är den interaktion som sker mellan två eller flera aktörer i syfte att samordna sina 
verksamheter. Samverkan avser den dialog som sker mellan olika självständiga organisationer för 
att uppnå gemensamma mål. Målsättningen är att samverkan ska förstärka samarbetet mellan de 
olika aktörerna och nivåerna samtidigt som den integrerar det gemensamma arbetet i en större 
helhet. Därför förutsätter samverkan en förmåga att anlägga ett perspektiv som är mera helhets-
orienterat än den egna organisationens behov och kompetens. 

 
Vitsen med samverkan är att tillsammans med andra göra sin egen sak bättre – definierat i ett 
större sammanhang, samt att kunna skapa ett gemensamt ansvarstagande för samhällsområden 
som är viktiga för samhällets säkerhet och beredskap, som kräver insatser från flera huvudmän 
och verksamheter. Idealt sett innebär samverkan att alla involverade får ut ett mervärde. Former 
för samverkan kan se olika ut men kan ske exempelvis genom överläggningar, överenskommelser 
och/eller gemensamma beslut.3 

 
Att ha en god krishanteringsförmåga är en övergripande målsättning som inkluderar förmågan 
att bilda en gemensam lägesbild/lägesuppfattning. Om och när samverkan fungerar kan 
deltagarna skaffa sig en gemensam lägesbild och en gemensam lägesuppfattning. Gemensam 
lägesbild är det som kan ses eller läsas och som kan tillhandahållas med stöd av tekniska 
verktyg. Gemensam lägesuppfattning är ett bredare och djupare begrepp som innefattar 
aktörernas hela uppfattning och tolkning av händelsen, konsekvenserna, kritiska faktorer, 
resurser, prioriteringar m.m. Att ha en god gemensam lägesbild är en nödvändig, men inte 
tillräcklig, förutsättning för att ha en god gemensam lägesuppfattning.4 Att ha en gemensam 
lägesuppfattning är nödvändigt för att knappa resurser ska kunna sättas in, både för att 
förhindra och för att hantera samhällskriser. 
 
Definitionen på samhällskris är en extraordinär händelse som avviker från det normala, inne-
bär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhälls-
funktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting (Lag 2006:544).  
 
En svår påfrestning på samhället i fred är ett tillstånd som kan uppstå när en eller flera 
händelser utvecklar sig eller trappas upp till att omfatta flera delar av samhället. Tillståndet är 
av sådan omfattning att det uppstår allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller att 
det hotar grundläggande värden av olika slag i samhället och kräver att insatser från flera 
olika myndigheter och organ samordnas för att kunna hantera situationen och därmed 
begränsar konsekvenserna (prop. 2005/2006:133, sid.97). 
 
De ledande principerna för krishanteringen är ansvar, närhet och likhet. Det innebär att det 
svenska krishanteringssystemet bygger på de ordinarie förvaltningsstrukturerna och på 
principen om att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har mot-
svarande verksamhetsansvar vid en kris (ansvarsprincipen). En viktig princip är att en kris 
skall hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga (närhets-
principen). En annan princip är att förändringar i organisationen inte skall göras större än vad 
som krävs (likhetsprincipen).  

                                                 
3 Utvärdering av samverkansövning 2007 (SAMÖ 2007) s. 61. Krisberedskapsmyndigheten, dnr 0887/2006. 
4 Definitioner enligt verksledningens inriktning för verksamhetsplaneringen 2008-2011, Krisberedskapsmyndig-
heten 2007. 
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Inledningsvis är det två utgångspunkter som behöver beskrivas när vi kritiskt granskar peda-
gogiken för samverkan i samhällskriser. För det första att allt lärande börjar med individens 
lärande. För det andra kan vi grovt identifiera två synsätt på hur vuxna individer lär: det ena 
synsättet är genom kunskapsförmedling och det andra synsättet är att individen bildar eller 
utvecklar kunskap (t.ex. Döös 2001, Ellström 1992, Holmstrand 2001, Härnsten 2006, 
Wilhelmsson 1998, 2006). Samhällskrisens karaktär; att den är oförutsedd, omfattande och 
unik, innebär att det reproduktiva lärandet som individen får vid kunskapsförmedling, är otill-
räckligt. Sådant lärande används framför allt för rutinbaserat handlande. För att hantera 
samhällskriser behövs framför allt ett utvecklingsinriktat genuint lärande och ett reflektivt 
handlande som individen skapar vid utvecklingsinriktat kreativt lärande. 
 
För att svara på frågan om hur lärandet sker i heterogena grupper som ska samverka för att 
hantera samhällskriser i kommunen måste vi därför börja med hur individen gör när den lär 
sig något (första utgångspunkten). Det är framför allt det utvecklingsinriktade, kreativa 
lärandet vi behöver i unika samhällskriser (andra utgångspunkten). Vid detta kreativa, 
utvecklingsinriktade lärandet konstruerar eller bygger vi kunskap så att det bildas mentala 
kartor, bilder eller strukturer i vår föreställningsvärld. Det är utifrån dessa individuella bilder 
som var och en i kommunens samverkansgrupp kommunicerar när unika händelser inträffar. 
Därför är det intressant att studera vilka mentala bilder var och en har i en samverkansgrupp. 
Först när vi vet detta finns förutsättningar att förstå hur lärande sker i heterogena grupper som 
samverkar i samhällskriser. Några tänkbara förutsättningar kan vara: att bilderna faktiskt 
kommuniceras, att tid finns för bildjämförelser, att veta vad som fungerar som broar mellan 
individerna när de kommunicerar sina bilder, samt förhållningssättet i samverkansgruppen. 
Förhållningssättet kan handla om demokratiska kunskapsprocesser (Holmstrand 2001); sådant 
som att allas bilder är lika viktiga att ta hänsyn till, lyhördhet, ömsesidighet, utrymme för 
samspel, med mera. 
 
 

Teorier om bilder, lärande, utvecklande dialog, med mera 
 
Begreppet bilder använder vi som synonym till kognitiva strukturer, tankemönster, mentala 
strukturer, grundantaganden eller scheman. Innan vi går in på vilka bilder deltagarna i 
kommunens samverkansgrupp för hantering av samhällskriser har, behöver teorier om 
kognitiv utveckling presenteras. Det är nämligen i teorin om kognitiv utveckling som en 
förklaring till bildernas framväxt finns. 
 
Piagets (1971,1972) teori om kognitiv utveckling handlar om hur vi tar in, bearbetar och 
tolkar information i samspel med omgivningen. Individer vill att attityder och kunskaper ska 
stämma överens med deras handlingar och med det/de system som individerna verkar i. Om 
något rubbas i denna balans uppstår dissonans. En obehaglig känsla i magen är kanske den 
enklaste beskrivningen av hur man känner igen sin egen dissonans och motiveras att minska 
dissonansen och därmed också sitt obehag. Festingers kognitiva dissonansteori förklarar hur 
dissonans uppstår och varför vi beter oss som vi gör för att lösa upp dissonansen (Festinger 
1957). Kognitioner är t.ex. tankar, uppmärksamhet/ iakttagelser, minne, problemlösning, 
erfarenheter, fantasier och drömmar. Människans utveckling sker genom att hon konstruerar 
och organiserar sina kognitiva strukturer (som vi benämner bilder) med hjälp av varse-
blivningar där kognitionerna används som redskap. Detta är en aktiv och medveten process, 
ett lärande, som kräver uppmärksamhet, reflektion och bearbetning.  
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Genom våra mentala strukturer uppmärksammar vi händelser i omgivningen. När de befint-
liga strukturerna, t.ex. bilder, tankenätverk eller föreställningar inte räcker till för att hantera 
den nya informationen/varseblivningen uppstår bristande jämvikt. Denna obalans skapar 
dissonans som driver på och motiverar oss att återskapa jämvikten, att skapa balans. Det 
lättaste sättet är med hjälp av assimilation. Ny information i form av varseblivningar eller 
uppmärksammanden kan assimileras, dvs. införlivas i befintliga strukturer t.ex. grund-
antaganden, tidigare erfarenheter, iakttagelser, tankar eller minnen. Vi kan alltså integrera det 
uppmärksammade eller varseblivningen, dvs. göra den begriplig utifrån tidigare erfarenhet 
och kunskap. När vi på detta sätt känner igen ny information kan vi bekräfta den i en inre 
dialog med oss själva, konstatera att den stämmer och känslor av välbefinnande infinner sig. 
Resultatet blir att den nya informationen införlivats som en påbyggnad i vårt personliga 
kunskapsbygge. 
 
Ett annat sätt att lära är med hjälp av ackommodation. Ackommodation innebär ett lärande 
som är betydligt mer krävande än assimilation. Den nya informationen i form av varse-
blivning stämmer inte alls och kan därför inte heller införlivas i den befintliga strukturen. Det 
uppstår en kognitiv konflikt som ger känslor av obehag och som därför motiverar oss att 
minska obehaget. Individen löser denna konflikt på något av tre följande sätt:  
 
1) genom att förkasta eller ignorera informationen t ex som felaktig. Om individen väljer detta 
alternativ sker ingen förändring i individens mentala struktur, bild eller föreställningsvärld. 
 
2) omtolka och justera informationen så att den passar in i den personliga strukturen (bilden, 
föreställningen eller tankenätverket). Ett reflekterande moment (explicit) behövs för denna 
omtolkning då individen gör en mindre justering för att informationen ska passa in i den 
befintliga strukturen dvs. i den personliga konstruktionen eller personens mentala bild av 
verkligheten. Resultatet blir en viss förändring av individens bild. 
 
3) stannar kvar i den upplevda konflikten, låta sig rubbas ur sitt traditionella läge och orka 
befinna sig i kaos. Personens mentala bild av verkligheten, föreställningen eller tanke-
nätverket kullkastas. Uppmärksammandet av den nya informationen/varseblivningen är så 
bedövande övertygande att en förändring av den existerande bilden måste ske. En om-
strukturering eller ombyggnad av den personliga kunskapskonstruktionen måste ta sin början, 
ett helt nytt tankenätverk måste konstrueras (Wilhelmsson 2006, Bourgeois 2002). 
 
Kunskapsutvecklingen påverkas i hög grad av vad i omgivningen som individen uppmärk-
sammar eller blir varse. Kunskapsutveckling kan liknas vid ett högst personligt bygge. Det 
innebär att personer kan uppmärksamma olika saker i samma händelse beroende på 
personernas tidigare erfarenheter. Omgivningen erbjuder byggstenar som individen förkastar, 
omformar eller placerar så att de passar in i det personliga bygget, den struktur, det schema 
eller den ritning som individen konstruerar sitt kunskapsbygge efter. Kunskap är alltså 
konstruktioner och individen konstruerar sin egen kunskap i de situationer som individen 
befinner sig i. Den lärande individen är alltså en aktiv konstruktör av kunskap och kompetens 
(t ex Kolb 1984, Löfberg 1989, Piaget 1970). 
 
Kognitiva strukturer kallas även grundantaganden, tankenätverk, scheman eller arbets-
modeller. De utvecklas genom erfarenhet och gör det möjligt att organisera oss i tid och rum 
samt att organisera våra upplevelser på ett meningsfullt sätt. Den uppsättning av grund-
antaganden som vi utvecklar utgör vår identitet. Vissa grundantaganden är mer konstanta och 
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grundläggande för personen än andra. De är inte alla aktiva samtidigt utan det finns ”tysta 
strukturer” i likhet med ”tyst kunskap” (Josefsson 1991).  
 
Enligt det konstruktivistiska synsättet sker hela tiden ett lärande. Piagets teori om kognitiv 
utveckling och Festingers dissonansteori anser vi kompletterar varandra. Utgångspunkten är 
varseblivningen eller uppmärksammandet av något i yttre världen. Den kognitiva konflikten, 
obalans (disequilibrium) som då uppstår i individens inre enligt Piaget är det samma som 
dissonans enligt Festinger. De båda forskarna uttrycker på olika sätt att individen handlar, 
agerar på något sätt för att reducera sin inre obalans eller obehagskänslor, t ex genom att:  

 
- assimilera, ignorera eller omtolka varseblivningen så att den stämmer med individens 

mentala bild/kognitiva struktur (Festinger 1957, Piaget 1972, Wilhelmsson 2006, 
Bourgeois 2002).  

- stanna kvar i kaos när uppmärksammandet är bedövande övertygande för att börja 
bygga om hela sitt tankenätverk, sin bild/kognitiva struktur (ackommodera enligt 
Piaget 1972, Wilhelmsson 2006, Bourgeois 2002).  

 
Ytterligare en nivå finns, nämligen att byta världsbild enligt Kuhns (1962) paradigmteori som 
handlar om förändringen av grundläggande idéer om hur världen är uppbyggd. Paradigm-
skiften sker när grundläggande kunskap om världen kullkastas på grund av ny teknik, nya 
forskningsrön eller oförutsedda händelser. I skiftet kan såväl den nya som traditionella världs-
bilden figurera i människors föreställningar, något som påverkar förutsättningarna för det 
individuella kunskapsbyggandet och utmanar professionaliteten hos kunskapsproducenten 
(Brante 1989). 
 
Som vi uppfattar det är Piagets ackommodation ett led i paradigmskiftet. När en rad för-
ändringar uppstår, exempelvis ny teknik införs på bred front, nya forskningsrön tillkännages 
eller oförutsedda händelser inträffar kan de vara av sådan karaktär att människan måste göra 
om hela sin världsbild. Skillnaden mellan ackommodation och paradigmskifte är, som vi ser 
det, att ackommodation är en individuell förändring av inre strukturer medan paradigmskiftet 
innebär en kollektiv förändring så att t ex ett politikområde förändras, hela samhället 
genomgår något slags förändring. Den tidigare kunskapen och metoderna ställs på ända och 
måste ersättas med ny kunskap och nya metoder. För att den kollektiva förändringen ska 
kunna äga rum måste också individuella förändringar, exempelvis genom ackommodation, 
äga rum. Informationsteknologin, forskarnas enighet kring klimatförändringar och växthus-
gaser, samt 11 september-händelsen ser vi som exempel på paradigmskiften. En dramatisk 
rekonstruktion av ett ämne, politikområde eller av samhället måste äga rum utifrån nya 
grundvalar. Den kollektiva upplevelsen av händelser som innebär ett paradigmskifte gör att 
kommunikationen är både riklig och önskvärd för att åstadkomma de nödvändiga för-
ändringarna av samhället.  
 

 
Individens lärande  
 
Historiskt kan vi grovt identifiera två synsätt på hur vuxna individer lär: det ena synsättet är 
genom kunskapsförmedling och det andra synsättet är att individen bildar eller utvecklar 
kunskap. Kunskapsförmedlingen bygger på en subjekt objektrelation där läraren eller före-
läsaren förmedlar kunskap till individer som mottar och fylls på med information. Läraren är 
sändare och de studerande är mottagare av reproducerad kunskap. Kunskapsbildningen 



 32 

bygger på en subjekt-subjekt relation och ses som en demokratisk process där individen aktivt 
förhåller sig till informationen genom att t ex förkasta den eller inlemma den i sitt eget 
kunskapsbygge. Ny kunskap produceras. Läraren är här en handledare eller coach som till-
rättalägger förutsättningarna för dem som konstruerar och utvecklar sin kunskap. Vilket av 
dessa två förhållningssätt vi som utbildare, kursutvecklare och pedagoger intar behöver vi 
fundera över. Risken är annars att vi oreflekterat använder de modeller vi själva upplevt när vi 
var elever (Persson 2007). 
 
Dessutom har vi människor olika lärstilar eller vägar att skaffa oss kunskap. Forskare har 
intervjuat kvinnor och funnit fem olika vägar att lära sig: 1) silence (tystnad), 2) received 
knowledge (mottagen kunskap), 3) subjective knowledge (subjektiv kunskap) 4) procedural 
knowledge (procedurkunskap) 5) constructed knowledge (konstruerad kunskap). Vilket av 
dessa sätt som väljs beror på sammanhanget (Belenky et al., 1986). Även om studien bygger 
på intervjuer med kvinnor anser forskarlaget att synen på lärande och kunskap inte är specifikt 
kvinnlig. De olika sätten att lära kan lika väl gälla män. Senare undersökningar har inte heller 
gett något entydigt resultat angående kön och kunskapsvägar.  
 
Sammanställningen av teorin kan vara en hjälp för att förstå kursdeltagares olika vägar att lära 
sig i olika sammanhang; under kurser, övningar eller i en samverkansgrupp för hantering av 
samhällskriser. Vilken kunskapsväg individen väljer beror på i vilken mån de har tidigare 
erfarenheter eller tidigare har samverkat t ex i arbetet med att analysera kommunens eller 
länets risker och sårbarheter. Om individen saknar eller har få erfarenheter av ämnet är 
”tystnad” och ”mottagen kunskap” de tänkbara vägarna att skaffa kunskap. Om individen har 
omfattande tidigare erfarenheter väljer han eller hon att skapa ny kunskap genom att 
konstruera sitt eget kunskapsbygge. Den femte kunskapsvägen är idealisk för samverkan i 
samhällskriser, t ex när individerna – kvinnor och män, från vitt skilda verksamheter (eller 
discipliner inom akademin) i dialog reflekterar över konsekvenserna av olika scenarier (eller 
forskningsläget inom olika discipliner). Då finns goda förutsättningar för en samsyn/ 
gemensam lägesuppfattning om en samhällskris (Persson 2007).  
 
 
Tabell 1. En sammanställning av de olika sätten att lära sig i förhållande till röst, 
auktoritet, sanning och lärande har gjorts av Wingård (1998) 
Kunskapsväg Röst Auktoritet Sanning Lärande 
Tystnad 
Silence 

Saknas Hierarkisk Andra Tror inte de kan lära sig 

Kunskapsmottagare 
Received 
knowledge 

Saknar egen, 
upprepar 
andras 

Hierarkisk Ägs av andra, ju 
högre rang desto 
sannare 

Lyssna på andra, motta 
från andra, upprepa 

Subjektivism 
Subjective 
knowledge 

Egen privat, 
ingen 
offentlig 

Förkastas Egen, varje 
individ har sin 
egen 

Genom egna känslor och 
upplevelser 

Lära genom 
procedurer 
Procedural 
knowledge 

Andras 
argument  

Baserad på 
kunskaper 

Objektiv, olika 
inom discipliner 

Metoder, modeller inom 
disciplin eller genom att 
förstå andras tankar, 
samarbete med andra 

Konstruktivism 
Constructed 
knowledge 

Egen, både 
privat och 
offentlig 

Egen Skiftande 
beroende på 
sammanhang 

Integration med självet, 
teoretisk kunskap från 
olika discipliner. Samtal. 
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Kollektivt lärande 
 
Kollektivt lärande enligt Wilhelmssons (1998, s. 248) definition innebär att samtalarna till-
sammans skapar nya gemensamma föreställningar. Lärandet handlar bland annat om att göra 
subjektiv erfarenhet tillgänglig för andra, att ta till sig andras erfarenheter och ifrågasätta det 
för givet tagna. Det vi ta för givet ser vi först när det utsätts för förändring. Resultatet blir en 
perspektivförändring (a.a. s.54). Skillnaden eller relationen mellan aspekt och perspektiv är att 
perspektivet ”sitter i ditt öga” medan aspekten hör till fenomenet och alltså finns utanför 
individen och kan uppfattas även av andra individer. Detta ser Wilhelmsson som grunden för 
kollektiv kunskapsbildning. Resultatet av kollektiv kunskapsbildning är en horisontsamman-
smältning när olika perspektiv tas under övervägande och av samtalarna omformas, trans-
formeras, till ett gemensamt och för var och en nytt perspektiv (a.a. s.56). 
 
Kollektivt lärande har framför allt studerats inom enskilda arbetsplatser (t ex. Ohlsson 1996, 
Wilhelmsson 1998, Ekman 2004, Holmstrand 2001, Holmstrand & Härnsten 2003). Även i 
den populära föreställningen om den lärande organisationen är den enskilda arbetsplatsen i 
fokus (t ex. Senge 1990, Kolb 1984, Dixon 1994, Abrahamsson m. fl. 2002, Argyris 1999, 
Argyris & Schön 1996, Ohlsson 2001).  
 
När vi talar om kollektivt lärande i denna artikel handlar det om lärandet hos individer från 
vitt skilda arbetsplatser; olika kommunala förvaltningar, olika statliga arbetsplatser och 
privata företag som förväntas ha förmåga att samverka för att hantera sådana kritiska 
situationer som samhällskriser. Det innebär att de kunskapsbärande representanterna kanske 
använder olika terminologi, kunskap och har skiftande akademisk och praktisk bakgrund, 
befinner sig i organisationer med skiftande struktur, kultur, lagstadgat ansvar med mera. Sam-
verkan av detta slag handlar till stor del om kollektivt lärande. Att genomföra utbildning i 
samverkan för en på detta sätt heterogen målgrupp ser vi som en utmaning. 
 
 

Konsekvenser av kollektivt lärande: negativ eller positiv synergi? 
 
Begreppet lärande har i allmänhet positiva förtecken. När vi studerar konsekvenserna av 
lärandet, det vill säga vilka effekter lärande ger/får visar det sig att lärande också kan ha 
negativa förtecken.  Ger lärandet negativ synergi eller positiv synergi? Svaret finns i frågan 
om hur lärandet sker, t ex betydelsen av den kritiska reflektionen i lärandet. Ellströms (1992) 
utvecklingsinriktade lärande med frihetsgrader dvs. ett kreativt lärande där varken uppgiften, 
metoden eller resultatet är känt behövs för att lärandet ska ge positiv synergi eller mervärde. 
Synergieffekter är samverkande faktorer och kan leda till antingen mervärde eller mindre 
värde. Janis´ teori (1982) om groupthink, negativ synergi, kan användas för att förstå vilka ut-
maningar det innebär att samverka. 
 
Janis bygger upp sin teoretiska ram om groupthink kring tre huvudtyper, nämligen 
överskattning av gruppens makt och moral, mental struktur, påtryckning till förmån för lika-
tänkande. När en grupp uppvisar flertalet av symtomen visar den också symtom på bristfälligt 
beslutsfattande: ofullständig överblick av alternativ, underlåtenhet att granska riskerna med 
det val av beslut som man föredrar, underlåtenhet att ompröva tidigt förkastade alternativ, 
torftigt sökande av alternativ, underlåtenhet att utarbeta katastrofplaner, förutfattade meningar 
som påverkar informationsprocessen.  
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Kunskap och kompetens uppstår genom lärande. Kunskap ses som något som finns. Lärandet 
är sättet att komma åt detta (Wikström & Normann 1994).  
 
 

Kollektivt lärande med positiv synergi 
 
Granberg (2006) har studerat kollektivt lärande i arbetslag och funnit att de viktigaste förut-
sättningarna för positiv synergi är:  
 
– arbetslaget har gemensamt identifierade och accepterade uppgifter, dvs. en gemensam 
förståelse för uppgifterna. 
– arbetslagets medlemmar i första hand ser sig som delar i ett arbetslag med vissa uppgifter 
och inte som individer med individbaserat och självständigt arbete. 
– arbetslaget ger utrymme för omfattande socialt samspel, bl.a. i form av diskussion/ dialog 
och kollektiv reflektion. 
 
Detta kan sägas vara kärnan i kollektivt lärande genom den positiva synergi eller mervärde 
som uppstår. På så sätt är kollektivt lärande ingenting som svävar fritt. Det är alltid bundet till 
arbetslagets medlemmar och deras tolkning av uppgiften. Denna beskrivning kan användas 
för att studera samverkan i samhällskriser.  
 
Kollektivt lärande, som Granberg beskriver det, tyder på att arbetslaget utvecklas till en i 
vissa avseenden homogen grupp. Men för att hantera samhällskriser behövs samverkan 
mellan aktörer av olika slag t.ex. deltagare från olika offentliga och även privata aktörer. I 
flera avseenden är en grupp som hanterar samhällskriser heterogen. Deltagarna har skilda 
kunskaper, terminologi, organisering, kultur med mera, men förväntas ha förmåga att sam-
verka i samhällskriser. Gränsöverskridande dimensioner mellan de samverkande representant-
erna behöver komma till stånd. Vad fungerar som broar för att aktörernas tolkning av 
händelsen, konsekvenser, kritiska faktorer, resurser, prioriteringar m.m. ska kunna samman-
fogas? Kunskapen finns som fragment hos var och en av de samverkande representanterna. 
Det kollektiva lärandet bör handla om hur dessa fragment kan sammanfogas till en lägesbild 
eller gemensam lägesuppfattning. Därför behöver kollektivt lärande studeras utifrån dessa 
förutsättningar.  
 

Dialogmötet  
 
De flesta studier av kollektivt lärande handlar om enskilda arbetsplatser och arbetslag inom en 
arbetsplats. Men vi behöver erfarenheter från heterogena grupper, dvs. hur sker lärande med 
representanter som företrädet skilda organisationer. Wilhelmsson (1998) har satt samman 
heterogena grupper i dialogmöten i syfte att uppnå obalans (disequilibrium) när samtalarna 
konfronterades med varandras olika erfarenheter kring ett komplicerat (ill-structured) 
samhälleligt problem (s.18f). Det är ”obalans som är utvecklande och driver oss vidare i 
jakten på en bättre förståelse med vars hjälp vi kan hantera problem av alla de slag”(a.a. s. 
43).  
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Den pedagogiska metoden för att rigga gruppsamtal beskriver Wilhelmsson på följande sätt 
(a.a. s.77f): 
 

- 5-6 personer för att möjliggöra interaktion ”face-to-face” att alla kommer till tals 
- Sammansättning som undviker beroendeförhållanden inom gruppen 
- Heterogen grupp: många synsätt på verksamheten ska vara företrädda 
- Laget runt: allas ansvar att alla kommer till tals, alla både talar och lyssnar 
- Egen erfarenhet som man förväntas bidra med och som legitimerar deltagandet  
- Arrangörerna avgör frågeställningen i ämnet som avhandlas i samtalen 
- Samtalarna får en fråga i taget att behandla 
- Enas om någon gemensam vilja till förändring i slutet av samtalet 
- Samtalen hålls inom avgränsad tid, vid ett enstaka tillfälle på neutral mark  
- En samtalsledare inleder mötet med att berätta om syfte, dialogregler, frågeställningar. 

 
En avgörande skillnad mellan dialogmötet och forskningscirkeln (nedan) är hur frågeställ-
ningen och ämnet väljs. I dialogmötet avgörs ämnet av arrangörerna, i forskningscirkeln 
samlas deltagarna utifrån det gemensamma problemet som de själva formulerar. I övrigt finns 
stora likheter. 
 

Forskningscirkeln 
 
Holmstrand och Härnsten (2001, 2003) har studerat kollektivt lärande i forskningscirklar. De 
betecknar dessa som ett demokratiskt kunskapsmöte och betonar själva mötet mellan olika 
utgångspunkter som det intressanta (2003, s 136). Det speciella med kunskapsmötet är att alla 
deltagare bidrar med sina kunskaper och erfarenheter och att dessa integreras i en process av 
kollektiv kunskapsbildning. Viktiga kriterier är:  
 
- hur mötet initieras, 
- samling kring ett gemensamt problem som deltagarna formulerar,  
- möte mellan jämbördiga parter, dvs. varje deltagares kunskap och erfarenhet behövs, 
- deltagande på likvärdiga villkor, dvs. varje deltagare bidrar och lyssnar, 
- utrymme för gemensam reflektion och kritisk analys, 
- dokumentation 

 
Hur forskningscirkeln initieras är betydelsefullt för det kollektiva lärandet och därmed för den 
kollektiva kunskapsbildningen. Att deltagarna vill delta och har en egen vilja att delta är 
viktigt för resultatet. Holmstrand & Härnsten (2003, s. 253) framhåller vikten av att 
människor får vara subjekt för att utveckla tilltron till sitt lärande. En annan viktig grund är 
dialogen och ömsesidigheten i mötet: ”det är bådas perspektiv och kunnande som är utgångs-
punkten för något nytt och annorlunda”. 
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Kunskapsmötet 
 
Krisberedskapsmyndigheten har utvecklat kunskapsmöten utifrån forskningscirkelns kriterier 
(Persson 2006, 2007). Kunskapsmötet svarar mot myndighetens samordnande uppdrag5. 
Mötena har initierats av länsstyrelserna på grund av deras geografiska områdesansvar på 
regional nivå. Olika yrkeskategorier har planerat kunskapsmötet: socialdirektörer och 
försvarsdirektörer i ena fallet och jurister och försvarsdirektörer i andra fallet. Det gemen-
samma problemet har valts i form av scenarion för olika samhällskriser. I kunskapsmötet 
finns inga på förhand givna svar. Om händelserna skulle inträffa har deltagarna en viktig roll. 
Varje deltagares perspektiv, kunskap och erfarenhet behövs för att få en helhetsbild av 
situationen i scenariot och upptäcka vilka möjligheter som står till buds. Kunskapsmötet 
utformas så att deltagarna får så goda förutsättningar som möjligt att bidra, lyssna, analysera, 
reflektera och tillsammans finna lösningar. På så sätt blir lärandet en interaktiv process där 
deltagarna successivt förstår varandras verkligheter och lär av varandra genom att inta 
varandras olika perspektiv. Redskapen är dialog och reflektion.  
 
Den kunskapsbildande processen garanteras genom att det som kommer fram på mötet 
dokumenteras. Den gemensamma dokumentationen skickas ut till deltagarna som kan 
använda resultatet i sitt arbete och regionala kunskapsmöten kan genomföras för att ytterligare 
utveckla kunskapen. Uppföljning planeras om det finns efterfrågan och behov.  
 
Inom ramen för sitt geografiska områdesansvar utvecklar länsstyrelserna samverkan mellan 
aktörer i länet. Under stormen Gudrun hade t.ex. Kronobergs, Jönköpings och Hallands län 
god hjälp av sina tidigare erfarenheter av samverkan (Eriksson 2006, Hedman 2005, Läns-
styrelsen Kronobergs län 2005:17, Krisberedskapsmyndigheten, dnr 0257/2005. 
 
 

Diskussion 
 
Kunskapsmötet, dialogmötet och forskningscirkeln har särskilt dialogen som gemensam 
komponent. Dialogen har en central betydelse för det kollektiva lärandet och skiljer sig från 
diskussionen på så sätt att i den senare försöker människor övertyga varandra (Isaacs 1993, 
Schein 1993, Bohm 1990). I dialogen öppnar sig människor och delger varandra sina 
föreställningar utan att försöka övertyga eller komma fram till något gemensamt ställnings-
tagande. Dialogens syfte är att förstå, utforska och reflektera över något. Det är ett 
symmetriskt samtal till skillnad mot det asymmetriskt utformade samtalet mellan exempelvis  
läkare och patient, anklagad och jurist eller socialarbetare och socialbidragstagare.  
 
Dialogens kvaliteter behövs för att skapa positiv synergi i samverkan vid samhällskriser. 
Vi anser att dialog och subjekt-subjektrelationer är förutsättningar för varandra. Motsatsen till 
subjekt-subjektrelationen är objekt-subjektrelationen, vilken ofta präglas av distans (Janson 
1975). Det innebär att det gemensamma för de tre refererade formerna för kollektivt lärande – 
forskningscirkeln, dialogmötet och kunskapsmötet, är att de eftersträvar ett demokratiskt 
förhållningssätt. Kriterierna för detta handlar om: 
 

- deltagande på likvärdiga villkor, 
- möte mellan jämbördiga parter,  

                                                 
5 Förordning (2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten 4§ p 1, 2. 
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- varje deltagare bidrar och lyssnar, 
- utrymme för gemensam reflektion och kritisk analys. 

 
Vår slutsats är att dessa kriterier är garanter för att positiv synergi blir effekten av det 
kollektiva lärandet. Kärnan i det demokratiska förhållningssättet och för att positiv synergi 
ska bli effekten av lärandet är subjekt/subjekt relationen.  
 
De inledningsvis refererade teorierna om hur individen lär innebär att utrymme för socialt 
samspel, reflektion och ömsesidig dialog behövs för att lärande med hjälp av exempelvis 
ackommodation ska kunna äga rum. För att ett genuint och utvecklingsinriktat lärande ska 
kunna äga rum hos deltagarna i en samverkansgrupp för hantering av samhällskriser behöver 
formen för mötet vara öppen. Deltagarna ska ha förutsättningar att lära på sina personliga 
villkor utifrån tidigare erfarenheter (Piaget 1971, 1972), lärstilar eller kunskapsvägar 
(Belenky et al,1986). Med Ellströms (1992) ord innebär det frihetsgrader där varken 
uppgiften, metoden eller resultatet är känt.  
 
Samverkansgruppens heterogenitet; att deltagarna representerar olika aktörer med vittskilda 
kunskaper, erfarenheter och terminologi gör att det kan vara betydelsefullt att verbalisera 
omedvetna för givet tagna kunskaper (Josefsson 1991), dvs. att låta sin tysta kunskap komma 
till uttryck för att skapa en gemensam lägesbild/lägesuppfattning. En gemensam läges-
uppfattning är resultatet av kollektiv kunskapsbildning där en horisontsammansmältning av 
olika perspektiv har tagits under övervägande av samtalarna, omformats, transformerats, till 
ett gemensamt och för var och en nytt perspektiv. 
 
Wilhelmsson (1998) föreslår att gruppdeltagarna tränar dialogkompetens. Inom ramen för 
Krisberedskapsmyndighetens modell för kunskapsmöten med olika scenarion finns utrymme 
för sådan träning, som vi också vill benämna samverkanskompetens. För att kunna samverka 
krävs dialogkompetens. Dessa kompetensformer behövs för att åstadkomma de gräns-
överskridanden som krävs för att kunna se händelsen/samhällskrisen ur olika perspektiv. En 
svårighet är emellertid att övningar är den förhärskande träningsformen inom krishanterings-
systemet.   
 
 

Slutsatser 
 
Det finns förutsättningar att det ska bildas subjekt-subjektrelationer i arbetet med att hantera 
samhällskriser. Hanteringen för sådana kriser kräver samverkan mellan flera olika samhälls-
aktörer. Krisens art avgör vilka de aktuella aktörerna är. Representanter från dessa aktörer ska 
komma till tals och ge sin bild av händelsen/situationen. Det är alltså ett möte mellan jäm-
bördiga parter. Deltagandet sker på likvärdiga villkor, att alla ska komma till tals utifrån sitt 
mandat eller samhällsuppdrag, sitt kunnande och sina erfarenheter. Det måste finnas utrymme 
för gemensam reflektion och kritisk analys, t ex att deltagarna faktiskt jämför sina respektive 
bilder av händelsen/situationen. Här finns både faktiska bilder i form av foton, kartor o dl och 
mentala bilder. Det som fungerar som broar mellan individerna när de kommunicerar sina 
respektive bilder är dialog och reflektion, frågor och svar. Alla ska ha möjlighet att bidra och 
lyssna.  
 
Kärnan i kollektiva lärandeformer – dialogsamtalet, kunskapsmöten och forskningscirkeln - är 
subjekt-subjektrelationen. Sådana relationer är förutsättningen för att positiv synergi eller 
mervärde ska utvecklas i samverkansgrupper för hantering av samhällskriser. Följande kan 
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vara några preliminära exempel på hur lärandet bör se ut för att effekten ska bli positiv 
synergi, mervärde eller positiv, kompetens: 
 
– Reflektera tillsammans över vad samverkanskompetens, dialogkompetens och/eller talang 
för samverkan är. 
– Öka motivationen hos deltagarna att öppna sig och uttrycka sin tysta kunskap, för givet 
tagna kunskaper exempelvis genom utmanande frågor från scenariot: Är läget under kontroll? 
– Cirkulera mellan deltagarnas olika arbetsplatser i syfte att stimulera subjekt-subjekt-
relationer, jämbördighet och likvärdighet. 
– Skapa större utrymme för socialt samspel, t.ex. studiebesök i kommuner, på länsstyrelsen. 
– Ge tid/utrymme för individuell och kollektiv reflektion, exempelvis för att tyst, för givet 
tagen kunskap ska verbaliseras. 
– Tillfälliga grupper för att underlätta dialoger för kunskapsmöten: 3-5 personer/grupp. 
– Genomför en serie 3-timmarsmöten under ett års tid med belysning av ett scenario per till-
fälle i grupper där deltagarna valt problem/intresse eller scenario. 
– Utveckla relationskompetens, exempelvis att känna igen symmetriska/asymmetriska samtal 
och olika härskartekniker (Ås 1982). 
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Kriminalitetskontroll – baserad på tro  

eller vetande? 
 
Janne Flyghed6 
 

Inledning 
 
För det absoluta flertalet är det en självklarhet att brottslighet, i synnerhet grov sådan, ska 
bekämpas. Hur detta görs på bästa sätt råder det däremot delade meningar om. Vilka metoder  
är de mest lämpliga för att brottsligheten ska hållas på en acceptabel nivå? Och hur lyckas vi 
åstadkomma effektiv brottsbekämpning och samtidigt upprätthålla fundamentala medborger-
liga fri- och rättigheter och rättsäkerhetskrav? Det borde vara en lika stor självklarhet att de 
åtgärder som vidtas är baserade på kunskap och inte på tro och from förhoppning. I synnerhet 
när det gäller att hålla balansen på den rättsstatliga linan krävs det bra beslutsunderlag; bra 
kunskap om såväl hotens omfattning som motåtgärdernas effekt. Men ofta lyser sådant under-
lag med sin frånvaro.  
 
Vi vet en hel del om kriminaliteten och dess utveckling, såväl beträffande dess volym och 
struktur som utvecklingen över tid. Däremot vet vi väldigt lite om vad som är effektiv brotts-
kontroll, i synnerhet effektiva polismetoder. Ofta saknas det kunskap om betydelsen av nya 
tvångsmedel, i synnerhet hemliga sådana. Dels brister det beträffande utredningar innan nya 
metoder införs, dels brister det beträffande utvärderingar efter det att de väl införts. Detta är 
inget unikt svenskt. Det brister i sådan kunskap även internationellt, vilket är märkligt då detta 
är helt centralt när de brottbekämpande myndigheternas begränsade resurser, främst polisens, 
ska fördelas. Vidare finns det anledning att fråga sig vilka belägg som presenteras för de hot-
bilder som tas fram. Dåligt underbyggda hotbilder kan även de leda till missriktade mot-
åtgärder. Prioriteras fel metoder och fel hotbilder är risken stor att antalet brottsoffer tvärt-
emot intentionerna ökar istället för minskar. Det handlar således inte enbart om negativa 
konsekvenser för den personliga integriteten och den polisiära effektiviteten, utan även om 
medborgarnas utsatthet för brott. I förlängningen har detta stor betydelse för såväl polisens 
såväl som det politiska systemets legitimitet.  
 
Ska nya integritetskränkande metoder införas måste ett antal grundläggande kriterier vara 
uppfyllda. Om inte så riskerar vi en expansion av kontroll och övervakning som leder till 
ökade integritetskränkningar utan att brottsbekämpningen blir effektivare.  
 
1. Hotrekvisitet. Finns det några uppgifter om att nya eller gamla hot fått ökad aktualitet? 
Existerar det några tillförlitliga och kontrollerbara belägg? 
2. Skaderekvisitet. Hur stor blir skadan om hotet realiseras? 
3. Effektivitetsrekvisitet. Finns det belägg för att motmedlet är effektivt mot det aktuella 
hotet? Och står i så fall effektiviteten i proportion till kostnaden? 
4. Proportionalitetsrekvisitet. Är det med avseende på hot och skada en proportionerlig integ-
ritetskränkning?  

                                                 
6 Arbetet med denna artikel har genomförts inom ramen för projektet Kriminalpolitikens internationalisering och 
dess konsekvenser, finansierat av Krisberedskapsmyndigheten.  
Artikeln är ursprungligen publicerad i SvJT 2007, häfte 1, ss 59-68. 
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Vid resonemang om grov organiserad brottslighet, politisk terrorism och liknande, är skade-
rekvisitet det minst problematiska. Det är ingen tvekan om att om dessa hot verkligen reali-
seras, leder de oftast till stor skada. De andra tre är mer problematiska. De förmodade hoten är 
centrala i diskussioner om integritetskränkningar. Går det inte att svara ja på fråga 1 ska inga 
nya metoder införas. Men även om alla tre inledande frågor besvaras med ja, återstår att över-
väga om åtgärden är förenlig med proportionalitetsprincipen. Det är inte säkert att en metod 
ska införas enbart därför att den visat sig vara effektiv. Även om det skulle framkomma att 
exempelvis tortyr var en framgångsrik metod,7 så är detta inte förenligt med grundläggande 
rättstatsprinciper. En grundläggande fråga vid beaktande av proportionalitetskriteriet är om 
det är en rimlig kränkning av den personliga integriteten.  
 
 

Hotfulla bilder 
 
Hur hotbilderna konstrueras och framställs har avgörande betydelse när man överväger att in-
föra integritetskränkande tvångsmedel. Hotbilder är konstruktioner av möjliga framtida hot. 
Syftet är att skaffa kunskap för god beredskap, såväl för att förhindra att hoten blir verklighet 
som att minimera skadeverkningarna om de skulle realiseras. Dessa kartor över framtiden ger 
även legitimitet åt vidtagna kontrollåtgärder. Dagens hotbildsdiskussioner handlar ofta om 
såväl teoretiskt som empiriskt svårgripbara begrepp. Vanligt förekommande komponenter är 
”gränsöverskridande”, ”internationell” och ”organiserad” brottslighet. Svårigheterna med det 
sistnämnda begreppet, organiserad brottslighet, påtalas i en stor tysk undersökning. Där fram-
kommer att ”the term organized crime cannot, as previously supposed, be used to identify a 
particular form of criminality. It is much rather the case that, under this heading, a new 
approach to investigation and prosecution has developed that deviates in certain important 
aspects form traditional criminal proceedings, and that is inadequately regulated by the Code 
of Criminal Procedure”.8 
 
Men att hoten är diffusa innebär inte att de uppfattas som mindre allvarliga. Att de är svåra att 
precisera, och därmed belägga, kan tvärtom ses som ett tecken på deras farlighet. Hotbilds-
konstruktionerna kan även ha outtalade syften, t.ex. att rättfärdiga organisationers existens 
och verka för att organisationen bör tilldelas mer resurser. Andra underliggande motiv kan 
vara att avleda uppmärksamheten från något annat, för tillfället känsligare problem. Fram-
hållande av hot kan även vara enande. Det är identitetsskapande samt främjar solidaritet och 
sammanhållning. I svåra tider tjänar endimensionella fiendebilder som utmärkta redskap för 
att definiera t.ex. nationens identitet. Starkt förenklade fiendebilder har ofta större effekt än 
mer sofistikerade. Sådana outtalade syften leder till att hot och risker överskattas. Hotbilds-
konstruktörerna har därtill en tendens till att hellre övervärdera riskerna än undervärdera dem. 
Hotbildsanalysens inre logik bidrar därför till en normalisering av exceptionella hot och 
risker. Alltför sällan skärskådas dessa framtidsscenarion i efterhand för att utröna hur riktiga 
de visade sig vara.  
 
 

                                                 
7 Då det i detta sammanhang endast handlar om att illustrera ett hypotetiskt resonemang, förbigås alla de invänd-
ningar som även går att göra mot tortyr utifrån effektivitetssynpunkt.  
8 Kinzig, Jörg, Regarding Organized Crime, s.53, Max Planck Research nr.2/2005. Bundeskriminalamts tidigare 
vicepresident, Bernhard Falk, har redovisat en liknande uppfattning när han varnade för att använda begrepp i 
brottssammanhang som inte hade förankring i lagstiftningen och ”organiserad brottslighet” menade han var ett 
sådant begrepp. Falk, Erfassung, Beshreinbung und analyse von Organisierte Kriminalität, s.127-148 i 
Organisierte Kriminalität, BKA-Forschungsreihe, band 43, 1997.  
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Konkreta exempel 
 
Vad finns det då för belägg för de hotbilder som presenteras? På vilken empirisk grund vilar 
de scenarion om framtida brottslighet som ritas upp? 1997 gjorde jag en mindre studie av tre 
hotbildsbeskrivningar om öststatsbrottslighet framtagna av svensk polis mellan 1993 och 
1996.9 Jag letade efter påståenden som pläderade för eller mot invasion av grov öststats-
relaterad brottslighet i Sverige. Ytterligare en studie gjordes fem år senare av tre andra hot-
bildsrapporter framtagna inom polisen 1998-2000. Då gällde det risk för massinvasion av 
flyktingar från Irak.10 Innehållsanalysen i båda fallen baserades på en påståendehierarki i fem 
steg, från ytterst bristfälligt underbyggda påståenden (A) till välunderbyggda (E).  
 
A. Vaga ogrundade påståenden. Påståendena är baserade på antaganden utan hänvisning till 
källa. Det framgår t.ex. inte vilken typ av brottslighet det gäller.  
 
B. Inga empiriska belägg. Påståendet är delvis tydligt, det framgår t.ex. vilka länder det gäller, 
typ av brottslighet etc., men det finns inga siffror som stöder de påståenden som framförs.  
 
C. Inga kontrollerbara källor. Påståendet grundar sig på empiriska bevis men det anges inga 
kontrollerbara källor. Därmed går det inte att kontrollera de empiriska beläggens tillförlitlig-
het.  
 
D. Ingenting att jämföra med. Tydligt påstående, siffror och tillförlitliga källor, men det finns 
ingen ytterligare statistik att jämföra med. Därför svårt att avgöra om det skett någon föränd-
ring över tid, ökning eller minskning eller status-quo. Svårt uttala sig om eventuella trender.  
 
E. Ideal. Klart och tydligt påstående som grundar sig på jämförbara, empiriska bevis och med 
angiven kontrollerbar källa.  
 
Analysen av dokumenten rörande öststatsrelaterad brottslighet visade att samtliga påståenden 
pläderade för en invasion av sådan brottslighet och så gott som uteslutande baserades de på 
generella antagande och svepande formuleringar. Inte ett enda påstående uppfyllde kravet för 
den ideala kategorin, d.v.s. klart och tydligt påstående grundat på jämförbara, empiriska bevis 
och med angiven kontrollerbar källa. I den andra delstudien om illegal invandring och 
människosmuggling var kategorierna B och C de absolut dominerande. Där hamnade 107 av 
133 påståenden. Endast fyra stycken klassades som ideala (kategori E). Totalt i de båda 
studierna var det inte mer än drygt tio procent av samtliga 189 påståenden i de sex dokumen-
ten som baserades på empiriska belägg och kontrollerbara källor.11 
 
 
 

                                                 
9 Följande tre dokument analyserades: 1. RPS’ hotbildsanalys 1993 (Framtids- och omvärldssekretariatet, VKA-
190-1596/93); 2.  Rikskriminalpolisens kriminalunderrättelsetjänst, Narkotika- och dopingsituationen i Sverige 
(årsrapport 1996); 3. Rapporten Öststatsrelaterade brott i Stockholms län (Projektgruppen mot 
Öststatsbrottslighet, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisen/underrättelseenheten).  
10 Rapport 1998:10, Irakinvandringen till Sverige, RKP/KUT; Rapport 1999:19, Illegal invandring – 
människosmuggling från Jugoslavien till Norden, RKP/KUT; Rapport 2000:13, Nordiskt analysprojekt – Illegal 
invandring och människosmuggling av irakiska medborgare till nordiska länderna, RKP/KUT.  
11 För en utförligare redovisning se Flyghed, Janne, Crime-Control in the Post-Wall War: The Menace of 
Security, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 6 (2) 2005, s. 165-182.  
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Effektivt? 
 
Nästa fråga, vad finns det för belägg för att de föreslagna motmedlen får avsedd effekt? Vad 
det gäller effektiviteten av hemlig teleavlyssning har det utvärderande kriteriet redovisats i 
den redogörelse rikspolisstyrelsen avgett till regeringen. Där har man ställt frågan om åtgär-
den haft betydelse för utredningen. Med andra ord ett ytterst vagt kriterium, något som så-
ledes borde vara lätt att uppfylla. Ändock ligger andelen fall där det svaras ja på frågan under 
50 %. Det innebär att i drygt hälften av fallen har åtgärden inte haft någon betydelse alls.  
 
En omdebatterad fråga är effektiviteten av hemlig rumsavlyssning (buggning). Denna metod 
är integritetskränkande inte bara på grund av själva avlyssningen. Därtill kommer att åtgärden 
oftast kräver att polisen bryter sig in för att placera utrustningen i den lägenhet eller lokal som 
ska avlyssnas. Och detsamma gäller när utrustningen ska tas bort efter avslutad operation. En 
annan skillnad mot hemlig teleavlyssning är att mängden överskottsinformation, sådan infor-
mation som inte omfattas av tillståndet att avlyssna, är avsevärt mycket större och att betydligt 
fler icke misstänkta personer kommer att avlyssnas. Trots att metoden använts i flera andra 
länder saknas det systematiska utvärderingar av buggning som brottskontrollerande metod.  
 
Vid det av justitiedepartementet arrangerade rättssymposiet på Häringe slott 2006, påtalade 
dock Anders Eriksson att en sådan utvärdering gjorts vid det tyska Max Planck-institutet och 
att det där framkommit att buggningsåtgärden varit betydelsefull i 30 procent av fallen. Mitt 
önskemål om att få reda på vilken utredning det rörde sig om besvarades med mail några 
veckor senare. Där framgick att resultaten från den del av undersökningen inte var offentliga. 
”Bl.a. har de siffror som jag nämnde vid konferensen ännu inte offentliggjorts.”12 Strax 
därefter fick jag tag på en utvärdering gjord vid just Max-Planck-institutet av buggningens 
effektivitet. Möjligen är det den rapport som Anders Eriksson syftat på. Där nämns att bugg-
ningen varit framgångsrik i 30 % av fallen, men att åtgärden endast i 7 % av fallen varit av 
direkt avgörande betydelse för utredningen. I 19 % av fallen har det ”endast rört sig om 
indicier som inte varit bevisdugliga”. Ytterligare ett antal fall (15 %) har åtgärden betecknats 
som indirekt framgångsrik då den möjliggjort vidare avlyssning. I övriga fall har buggningen 
betecknats som helt verkningslös, misslyckats på grund av tekniska problem eller fått avbrytas 
då den avslöjats av den/de avlyssnade.13 Kontentan av denna utvärdering visar således på att 
buggningen haft avgörande betydelse i mindre än 10 procent av fallen.  
 

Normalisering 
 
Det finns risk för att bristfälligt underbyggda exceptionella hotbilder efter hand normaliseras. 
De trummas in som sanning trots att det saknas belägg. Därmed skapas ett permanent krisläge 
vilket legitimerar ytterligare repressiva insatser i form av mer polis, hårdare straff och nya 
polismetoder. Jag har kallat detta för normalisering av det exceptionella.14 
 
 

                                                 
12 E-mail från Anders Eriksson 9 november 2006.  
13 Meyer-Wieck, Hannes, Rechtswirklichkeit und Effizienz der akustischen Wohnraümuberwachung nach §100c 
Abs. 1 Nr.3 StPO, Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht.  
14 Se vidare Flyghed, J (red.), Brottsbekämpning – mellan effektivitet och integritet. Lund: Studentlitteratur 2000 
samt Flyghed, J, Normalising the exceptional – the case of political violence, Policing and Society 13 (1) 2003, 
s. 23-41.  
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Mycket tyder på att såväl tvångsmedelsarsenalen som tillämpningen av dessa tvångsmedel 
tenderar att utvidgas. De inrättas för att användas mot grov och mycket ovanlig brottslighet, 
och ofta vid exceptionella situationer. Men när de väl introducerats glider de längs ett 
sluttande plan för tillämpning mot allt lindrigare brottslighet. Det går sällan åt andra hållet, 
det vill säga att ett tvångsmedel tas ur bruk därför att den ursprungliga hotbilden försvunnit. 
 
Normaliseringen av det exceptionella kan delas in i två huvudtyper: hotbildsnormalisering 
och medelnormalisering. Den första typen av normalisering har sin grund i ovanliga och spek-
takulära händelser. Sådana händelser har stort sensationsvärde och får därmed stor mass-
medial belysning. Den så kallade vardagsbrottsligheten, den absolut vanligast förekommande 
brottsligheten, blir i det enskilda fallet sällan intressant ur mediasynpunkt. Den grova brotts-
ligheten, i synnerhet våldsbrottslighet med extrema inslag, har däremot en dramatik som 
passar utmärkt för löpsedelsformatets korthuggna formuleringar och mittuppslagens foto-
grafiska estetik. Medelnormaliseringen, som syftar på metoderna i polisarbetet, kan ske 
genom att tillämpningen av ett inrättat medel på lagstiftarnas initiativ expandera utöver de ur-
sprungliga intentionerna. Två svenska exempel är 1952 års lag (1952:98) med särskilda 
bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål samt den terroristlag som infördes 1973, 
numera lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. I båda fallen har lagens tillämp-
ningsområde expanderat. Då det handlade om avsteg från traditionella rättsprinciper, kom 
dessa lagar att gälla endast ett år i taget, det krävdes med andra ord nytt riksdagsbeslut för 
förlängning varje år. Men denna rättsäkerhetsgaranti har blivit en chimär. I det sistnämnda 
fallet har lagen sedan 1989 blivit permanent15, och i det förstnämnda har lagen de senast 54 
åren i det närmaste slentrianmässigt förlängts år efter år.16 För att slutligen göra något åt detta 
förhållande har det nu kommit förslag om att göra denna lag permanent då den enligt polisen, 
i synnerhet säkerhetspolisen, uppgetts vara användbar.  
 
En annan typ av medelnormalisering är att polisen i sin praktik tänjer på gränserna för det 
tillåtna. I det sistnämnda fallet riskerar lagstiftningen att komma på efterkälken, vilket i sin tur 
kan leda till legalisering i efterhand, d.v.s. en rättslig anpassning till en praktik som etablerats 
i den gråzon som polisens tvångsmedelsanvändning ofta bedrivs i.  
 
Det finns fem huvudsakliga aktörer i tvångsmedlens expansionsprocess: Polisen, politikerna, 
kontrollindustrin, media och experterna. Samtliga har på olika sätt inflytande över hur brotts-
bekämpningen ska utformas. De tre förstnämnda har som uttalat syfte att uppnå en effektivare 
kontroll av brottsligheten. Massmedia har främst en kommunicerande roll. Experterna för-
väntas stå för sakkunskap. Men det handlar inte enbart om effektiv brottsbekämpning när nya 
kontrollmetoder införs. Här finns såväl uttalade (extern rationalitet) som outtalade intressen 
(intern rationalitet), där det förstnämnda inte alltid sammanfaller med det sistnämnda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Se vidare Ribbing, A, Sveriges terroristbestämmelser, i Flyghed (red) Brottsbekämpning – mellan effektivitet 
och integritet. Lund: Studentlitteratur 2000.  
16 Se vidare kap. 3 i Flyghed, Brottsbekämpning – mellan effektivitet och integritet. Lund: Studentlitteratur 2000.  
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Tabell 1: Aktörernas externa respektive interna rationalitet. 
 
Aktör Extern rationalitet Intern rationalitet 
Politiker Bekämpa brott Lag som symbol för handlingskraft 
Polis Bekämpa brott Organisationsexpansion, mer resurser 
Kontrollindustri Effektiv kontroll av brott 

och brottsling 
Öka branschens betydelse, maximera 
profiten 

Media Förmedla information Lösnummerförsäljning, maximera 
profiten 

Experter Inhämta och förmedla ny 
kunskap 

Uppmärksamhet, bli citerad, kärriärkliv 

 
 
1. Politikernas uttalade syfte med kriminalpolitiken är att bekämpa brott. Målet är att minska 
brottsligheten och öka människors trygghet. Men politikerna använder också lagstiftningens 
symbolfunktion för att visa sina väljare att de besitter handlingskraft. Kriminalpolitiken är en 
arena som uppfyller de nödvändiga rekvisiten för sådana manifestationer.  
 
2. Till polisens huvuduppgifter hör att bekämpa brott och upprätthålla allmän ordning och 
säkerhet. Detta utgör den externa rationaliteten. Den interna rationaliteten är att de av organi-
sationsegoistiska skäl ständigt ligger på för att expandera verksamheten och få mer resurser. 
Det uppstår lätt en växelverkan mellan åtgärder för att bekämpa brott och bevarande av den 
organisation som uppstått i denna kamp. För att legitimera organisationens fortlevnad hän-
visas till nya hotbilder som kräver mer tvångsmedel. Denna organisationsrationalitet är inget 
unikt för polisen utan gäller alla byråkratier. Det ställs också krav från omgivningen på 
organisationen, för polisens del oftast krav på bättre effektivitet.  
 
3. Den privata kontrollindustrins externa rationalitet är en strävan efter effektiv kontroll av 
brott och brottslingar. Men den vill också maximera sina marknadsandelar samt öka intresset 
för att allt fler områden i samhället övervakas och kontrolleras. I affärsidén ligger att göra 
profit även på individers och institutioners rädsla för brott, såväl berättigad som oberättigad, 
vilket är en stark drivkraft till kontroll- och övervakningsexpansionen. Dessa interna intressen 
sammanfaller inte alltid med att uppnå effektiv kontroll av brottsligheten. Kontrollindustrin, i 
synnerhet övervaknings- och informationsteknologin, har en tendens att fokusera på de olika 
produkternas tekniska effektivitet. De presenterar produkter som ger polisen, men även 
politiker, förhoppningar om att den tekniska effektiviteten även ska kunna effektivisera brotts-
bekämpningen. Det finns här en stark tilltro till att den ultimata metoden för att kontrollera 
brottsligheten är teknisk.  
 
4. Medias externa rationalitet ligger i att förmedla information. Men dess intresse att sälja 
lösnummer samt samla många lyssnare och tittare, och därmed öka intäkterna, leder till en 
fokusering på dramatiska och exceptionella händelser. Denna selektion av det extrema leder 
till en skevhet i bilden av brottsligheten. Mellan media och de tre övriga aktörerna finns 
vidare ett ömsesidigt beroende. Media är i behov av information och de övriga aktörerna 
behöver nå ut med sina respektive budskap. Media är således såväl aktör som arena.  
 
5. Experternas externa rationalitet är att bistå med kunskap. Ofta handlar det om forskare som 
anlitas av myndigheter och organisationer för att leverera beslutsunderlag. Medias behov av 
experter som uttalar sig är mycket stort, något som stundtals leder till att epitetet expert inte 
alltid är liktydigt med kunnande. Till experternas interna rationalitet hör att skaffa sig upp-
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märksamhet som kan vara till fördel i samband med framtida forskningsansökningar och 
avancerande i karriären.  
 
Främst är det de fem aktörernas interna rationalitet som bidrar till normaliseringen av det 
exceptionella. Det förekommer även att enstaka exceptionella händelser exploateras och 
driver utvecklingen vidare. Dessa för brottsligheten icke representativa händelser normalise-
ras till att bli ständigt överhängande hot. Många gånger sker nästintill en demonisering av 
hoten. Det mycket onda (”terrorister”, ”organiserad brottslighet”) legitimerar expansionen av 
kontrollen. Den grövsta brottsligheten blir därmed trendsättande när det gäller nya tvångs-
medel. Det brukar framhållas att endast ett mycket litet antal personer kommer att drabbas. 
”Vi”, det stora flertalet, måste skyddas mot ”dem”, de fåtaliga brottslingarna. Vidare hävdas 
att tillämpningen av rättssäkerhetsskäl kommer att vara mycket restriktiv. Men när motmedlen 
väl är inrättade sker ofta en successiv expansion. Eventuella tidsbegränsningar förlängs och 
kan i sista hand leda till att det aktuella tvångsmedlet blir permanent samt att tillämpningen 
utvidgas till att gälla även lindrigare typer av brottslighet. De olika aktörerna (främst politiker, 
polis och kontrollindustri) drar åt samma håll utifrån sina respektive organisationsegoistiska 
utgångspunkter. Det uppstår en växelverkan där de ofta förstärker varandra utan att det för 
den skull finns någon gemensam bakomliggande plan. Verkligheten är sällan så enkel att det 
går att hitta lösningen till komplicerade samhälleliga processer i en allomfattande grund-
konspiration.  
 
En viktig fråga att ställa är hur många oskyldiga, icke misstänkta personer, vi är beredda att 
övervaka och kontrollera. Hur många oskyldiga är det värt att kontrollera och övervaka, för 
att gripa ett visst antal skyldiga? Vad är acceptabelt i en demokrati som värnar fundamentala 
rättssäkerhetskrav? Är det acceptabelt att hemlig teleavlyssning i mindre än hälften av fallen 
har haft betydelse för utredningen? I så fall får vi också acceptera att det i mer än hälften av 
fallen, för 2005 således drygt 400, har drabbat personer som avlyssnats i onödan. Accepterar 
vi procentsiffran från de tyska undersökningarna att knappt 10 procent av buggningsfallen 
varit framgångsrika, får vi också acceptera att en mycket stor del av de övriga fallen gällt 
personer som inte kunnat fällas för brott. Vad det gäller lagförslaget om datalagring ställs 
frågan på sin spets. Om detta genomförs kommer ett mycket stort antal personers användande 
av sina teleadresser (telefoner, faxar, datorer) att sparas för eventuell framtida kontroll. Det 
kommer här att handla om överskottsinformation en masse. Därtill ska läggas förslaget om att 
få använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte.17 Enligt förslaget ska hemliga tvångs-
medel få användas utanför ramen för en förundersökning. Det var den typen av verksamhet 
som föranledde hård kritik från säkerhetstjänstkommissionen18 och som starkt bidragit till att 
ett så stort antal svenska medborgare på felaktiga grunder övervakats och registrerats. För-
slaget syftar således till att legalisera en om inte direkt lagstridig, så åtminstone hårt kriti-
serad, praktik. Med andra ord ett typfall av medelnormalisering kategori två.  
 
Efter den 11 september 2001 och bomberna i London sommaren 2005 har en mängd integ-
ritetskränkande åtgärder vidtagits i terrorismbekämpningens namn. För svensk del har det 
bland annat lett till en särskild lag om straff för terroristbrott som inneburit dramatiska straff-
skärpningar; förslag om drastiskt utökade möjligheter till avlysning av telefoner och datorer. 

                                                 
17 Prop. 2005/2006:177. Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.  
18 SOU 2002:87 Rikets säkerhet och den personliga integriteten. De svenska säkerhetstjänsternas författnings-
skyddande verksamhet sedan år 1945. Förutom detta huvudbetänkande publicerades ytterligare åtta utredningar 
(SOU 2002:88-95) vilket totalt resulterade i drygt 3300 sidor. För en komprimerad översikt se Flyghed, Janne, In 
the National Interest? Political control and registration in Norway and Sweden. Journal of Scandinavian Studies 
in Criminology and Crime Prevention, Vol.5, s. 108-124, 2004.  
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Därtill har kravet på dubbel straffbarhet vid utlämning på grund av misstanke om brott 
avskaffats. Denna degradering av rättsäkerhet och integritet till förmån för säkerhet har skett 
med bristfälligt underbyggda hotbildsresonemang. Det är djupt olyckligt om vi låter enstaka 
spektakulära fall bli trendsättande för hur rättsstaten ska expandera sina straffprocessuella 
tvångsmedel. Än mer problematiskt blir det om hotbilderna eller de föreslagna motmedlens 
lämplighet (effektivitet) är undermåligt underbyggda. Ska grava ingrepp i den grundlags-
stadgade integriteten ske på basis av undermåliga hotbildsanalyser och bristfälliga utvär-
deringar av föreslagna motmedel? Hur många oskyldiga (icke-misstänkta) är det värt att över-
vaka och kontrollera för att fälla en förövare? Den frågan går det givetvis inte att finna ett 
slutgiltigt svar på. Men det vore klädsamt om den åtminstone hamnade något högre upp på 
dagordningen. Dessa frågor måste förutsättningslöst diskuteras om vi ska lyckas hålla brotts-
ligheten på en rimlig nivå samtidigt som vi respekterar rättssäkerhet och mänskliga rättig-
heter.  
 
Avslutningsvis kan det vara lämpligt att erinra om följande citat från straffrättsprofessorn Per 
Ole Träskman. ”Terrorismen kan inte lagstiftas bort. Däremot kan det som kallas rättsstaten 
lätt förintas genom ny lagstiftning.”19 Något som är värt att beakta generellt och inte enbart 
beträffande terrorism.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 
19 Träskman, Per Ole, Skräckbrottslingar och brottsskräck, Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab 1986, s. 461 
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Nytt klimat – ny sårbarhet? 

 
 
Bengt Holgersson20 
 

 

Ett förändrat klimat 
 
Under arbetet med Klimat- och sårbarhetsutredningen har det allmänna intresset för frågor 
relaterade till ett förändrat klimat dramatiskt ökat och det är synnerligen tveksamt om någon 
statlig utredning någonsin rönt ett sådant intresse som just denna. Klimatfrågan har inte bara 
varit aktuell på nationellt nivå utan också fått stor internationell uppmärksamhet, bland annat 
via Al Gores film ”En obekväm sanning” samt Sternrapporten. Den sistnämnda är en analys 
av ett förändrat klimat där katastrofrisker inkluderas på ett mycket omfattande sätt, därför 
innefattas potentiellt mycket stora kostnader i analysen som sträcker sig ända fram till år 
2200. Sternrapportens resultat visar på en global BNP per capita minskning. Massmedia har 
gjort sitt för att förstärka intresset ytterligare, dock inte enbart på ett positivt sätt. Ofta skiljer 
inte massmedia på väder och klimat, något som är olyckligt då de två begreppen bör 
separeras. Klimat är inte enskilda isolerade väderhändelser såsom en storm eller en regnig 
dag, det är ett mer långsiktigt begrepp.  
 
Klimat- och sårbarhetsutredningens analys baseras på två övergripande globala klimat-
scenarier samt regionala klimatmodeller baserade på de två globala scenarierna. I utredningen 
benämns scenarierna som A2 och B2 där den förstnämnda gör antaganden om en frag-
menterad värld med ökande befolkning och långsam teknikspridning. B2 scenariot förutsäger 
en utveckling relativt sett mer med fokus på en hållbar utveckling. A2 scenariot förutspår en 
större ökning av utsläpp än B2, bland annat för att den globala befolkningsökningen är större i 
A2 och på grund av att B2 sceneriet gör antagandet att kolfria energislag ökar. Den faktiska 
energianvändningen ökar i båda scenarierna, men samtidigt anser båda att energieffektiviteten 
ökar vilket medför att energianvändningen därför minskar med cirka 50 procent. De två 
scenarierna ger inte samma resultat men det finns en samstämmighet om i vilken riktning vi 
rör oss som gör att de kan fungera väl som underlag för analys.  
 
En signifikant effekt av klimatförändringen enligt de scenarier som utredningen baserar sina 
analyser på är en höjd medeltemperatur. De två nedanstående bilderna visar hur mycket 
medeltemperaturen under sommaren i Europa år 2071-2100 beräknas att öka i jämförelse med 
referensperioden 1961-1990. Två scenarier redovisas, till vänster illustreras den största 
beräknade differensen, till höger den minsta. I det extrema exemplet blir delar av Central- och 
                                                 
20 Denna artikel är en sammanfattning av Bengt Holgerssons föreläsning gjord av Henrik Bengtsson, projekt-
sekreterare på Region Halland. 
Med utgångspunkt från det övergripande temat, ”Hur skapar vi ett hållbart samhälle?”, bjöds ordföranden för 
Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60), Bengt Holgersson, in till konferensen ”Säkerhet och 
sårbarhet” på Högskolan i Halmstad 2008-04-17. Utredningens uppdrag var att kartlägga det svenska samhällets 
sårbarhet för globala klimatförändringar. Resultatet av utredningen är en konsekvensanalys för trettio olika 
samhällssektorer och utifrån analysen ge förslag på stöd och styrmedel med syftet att nå en minskad sårbarhet. 
Avsikten med denna artikel är inte att ge en heltäckande bild över Klimat- och sårbarhetsutredningens slut-
betänkande, utan sammanfattningen strävar efter att med utgångspunkt från Bengt Holgerssons föreläsning 
presentera utvalda delar ur dess omfattande innehåll.  
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Sydeuropa i det närmaste obeboeligt. Ur ett vinterturismperspektiv kan särskilt den 6-8 
gradiga genomsnittliga temperaturökningen i Alperna noteras. Den svenska vinterturismen 
analyseras också i utredningen och tros påverkas kraftigt.  
 
 
Figur 1. Beräknad ökning av medeltemperatur under sommaren i Europa år 2071-2100 
 
Scenario 1: Högsta beräknade ökningen     Scenario 2: Minsta beräknade ökningen 

 
 
Klimat är inte bara temperatur utan även andra variabler är relevanta, t.ex. förutses neder-
börden förändras med explicita effekter som följd. Nästa två bilder belyser de beräknande 
nederbördsförändringarna i Europa för perioden 2071-2100 i jämförelse med referens-
perioden. Den vänstra figuren illustrerar förändringen vad avser sommarhalvåret, den högra 
figuren vinterhalvåret. Av bilderna går det tydligt att se en aggregerad nederbördsminskning 
för Europa under sommarhalvåret parallellt med en ökning under vinterhalvåret, stora delar av 
Medelhavsområdet dock undantaget. I jämförelse med södra Europa och andra delar av 
världen kommer Sverige att drabbas relativt skonsamt. Vissa samhällssektorer kan till och 
med komma att gynnas, en ökad turism på Medelhavsområdets bekostnad, en större virkes-
produktion och förbättrade förutsättningar för jordbruk är tre exempel.  
 
 
Figur 2. Beräknade nederbördsförändringar i Europa för perioden 2071-2100 
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Låt oss snabbt skifta perspektiv från Europa till Sverige och klimatförändringens effekter på 
vårt närområde. De fyra bilderna nedan ger mer detaljerad bild över hur medeltemperaturen 
beräknas förändras med en uppdelning baserad på de fyra årstiderna.  
 
 
Figur 3. Beräknad förändring av medeltemperaturen i Sverige per årstid 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Vår    Vinter 
 

  
       Höst    Sommar  
 

Den övre bilden till höger visar medeltemperaturförändringen vintertid, bredvid vintertid 
illustreras förändringen under våren och under dessa två presenteras temperaturförändringen 
för sommar respektive höst. Medeltemperaturen spås totalt öka med mellan 3-5 grader fram 
till 2100. Av bilderna ovan kan man utläsa att ökningen blir störst vintertid och att för-
ändringen blir större ju längre norrut i Sverige man kommer. Motsatsen gäller sommartid, om 
än svagare, då den största temperaturhöjningen beräknas ske i södra Sverige. Som referens-
period används medeltemperaturen under perioden 1961-1990. 
 
Förändrade nederbördsmönster beräknas ge mellan 50 och 100 procents ökning av neder-
börden under vintern fram till slutet av seklet samtidigt som sommarnederbörden tros minska 
med upp till 30 procent. Den vänstra bilden nedan illustrerar hur nederbördsökningen förutses 
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fördela sig över Skandinavien i januari månad under 2080-talet. Högerbilden visar min-
skningen i relation till referensperiod för juli månad. Sveriges västkust kommer att påverkas 
mycket av de förändrade nederbördsmönstren då vi kommer att uppleva både den största 
ökningen under vintern samt den största minskningen under sommarhalvåret.  
 
 
Figur 4. Beräknade nederbördsmönster vinter- och sommartid under 2080-talet 

 
Vinter    Sommar 

 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Av relevans är också att frekvensen av intensiv nederbörd från 3-4 mm per timme, något vars 
samhälleliga konsekvenser tas upp mer utförligt i nästa avsnitt, den frekvensen beräknas öka 
kraftigt med 20 procent till år 2020 och en 50 procentig ökning till nästa sekelskifte. Bilden 
till vänster nedan visar referensperioden 1961-1990, medan till höger visas förändringen fram 
till 2080-talet.  
 
 
Figur 5. Frekvensen av intensiv nederbörd 
 
 År 1961-1990   År 2080 
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Detta var en överblick över de beräknande klimatförändringar som ligger till grund för utred-
ningens analys. Den resterande delen av rapporten fokuserar på hur de ovan beskrivna klimat-
förändringarna kommer att påverka samhället. Klimatförändringarnas påverkan på över-
svämningar, rasrisker och skred samt konsekvenser för befolkningens hälsa, hav och sjöar 
kommer att behandlas översiktligt innan utredningens slutsatser kort sammanfattas. 
 
 

Ökar risken för översvämningar?  
 
Redan idag utgör översvämningar ett överhängande hot och under 2000-talet har det svenska 
samhällets sårbarhet för översvämningar exponerats vid ett flertal tillfällen. Om vi blickar in i 
framtiden och applicerar de scenarier som utredningen arbetat efter kan vi dra slutsatsen att 
regnmängderna dels kommer att öka, dels kommer att omfördelas från sommar till höst, vinter 
och vår, då avdunstningen är låg och marken vattenmättad. Ovanstående kommer oundvik-
ligen att innebära ökad belastning på avloppssystemet och dessutom får vi till detta lägga en 
ökning av extrema skyfall vilket ytterligare anstränger avloppssystemet. Sammantaget fram-
träder avloppssystemet som ett prioriterat område för att rusta samhället till att kunna hantera 
förändringar i klimatet. 
  
Givet dagens system ökar risken för bräddning samt bakåtströmmande vatten med ökade 
regnmängder. Bräddning sker när ledningskapaciteten i kombinerade system, system med 
både dag- och spillvatten, överskrids och överskottsflödet passerar utspätt med regnvatten 
orenat ut till mottagaren. Ett fenomen som tros öka med tiden och som medför hälsorisker. 
Studier visar att det finns en explicit koppling mellan kraftigt nederbörd och vattenburna sjuk-
domsutbrott. Bakåtströmmande vatten i ledningar är ett annat problem. Exempelvis är dag-
vattenförande ledningar med utlopp under vattenytan utsatta vid en höjning av vattennivån, 
även överbelastning via extrema skyfall ökar risken för bakåtströmmande vatten. Källaröver-
svämningar i kritiska områden riskerar att öka. I dag är systemet ålderstiget och förnyelse-
takten låg, endast 0,4 procent per år.   
 
Bilden nedan visar hur delar av centrala Stockholm skulle drabbas av ett högt vattenstånd. Vid 
så kallad hundraårsnivå skulle 840 000 kvadratmeter byggnadsyta översvämmas runt Mälaren 
och tunnlar för el, telefon och fjärrvärme under centrala Stockholm skulle vattenfyllas och få 
långtgående följder. Översvämningar innebär en generell risk för spridning av föroreningar. 
Om förorenad mark översvämmas, exempelvis gammal industrimark, kan föroreningar i 
marken spridas och påverka vattenkvaliteten med i värsta fall allvarliga konsekvenser för 
människor och djur.   
 
 
Figur 6. Översvämningsrisk runt Gamla Stan i Stockholm 
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Erosion, ras och skred 
 
De förändrande nederbördsmönstren ökar högst sannolikt också benägenheten för ras, skred 
och erosion. Den sydvästra/västra delen samt delar av östra kusten är specifikt känsliga och 
låg bebyggelse är generellt särskilt utsatt. Vi kan se klimatförändringens konsekvenser för 
erosion, ras och skred, ravinutveckling samt moränskred och slamströmmar i figuren nedan. 
Ravinutveckling är något som inte drabbar bebyggd miljö, ur ett halländskt perspektiv så är 
det erosion som utgör den främsta problematiken.   
 
 
Figur 7. Riskområden för erosion, ras, skred och ravinutveckling 
 

 
Erosion  Ras och skred            Ravinutveckling     Moränskred och slamströmmar  
 
 
Extra intressant ur ett lokalt perspektiv är just stranderosion, eftersom det utgör ett särskilt hot 
för södra Sverige och Hallands sandstränder med tillhörande flacka kustlandskap. Totalt har 
15 procent av den svenska kuststräckan förutsättningar för stranderosion. Vid en strand- 
erosion finns stor risk att inte bara byggnader utan även vägar, järnvägar, vatten- och avlopps-
system, turistanläggningar och naturmark förstörs eller skadas. Ökade havsnivåer och even-
tuellt kraftigare vindar, vad avser ökade vindar ger klimatscenarierna inget entydigt svar, 
riskerar att öka bekymren kopplade till erosion väsentligt längs specifika delar av kusten.  
 
Kopplat till ovanstående problem är också den förväntade höjningen av medelhavsnivån: år 
2071-2100 kan, i jämförelse med perioden 1903-1990, differensen bli cirka 80 cm högre för 
södra Sverige. Det skall poängteras att havet beräknas fortsätta stiga även efter 2100. Det 
saknas idag uppgifter av tillräckligt stor exakthet om höjdförhållanden för huvuddelen av den 
svenska kuststräckan, därför har utredningen inte kunnat ringa in med maximal ackuratess 
vilka områden som kommer att bli särskilt utsatta. En generell uppskattning har istället 
använts, den innebär att en höjning av havsnivån med 1 cm ger en påverkan 1 meter upp på 
stranden. Ett tillägg har gjorts med cirka 25 procent på bredden av den antagna påverkade 
kustremsan för lokala effekter såsom stormar. I södra Sverige bedöms en zon på cirka 100 
meter påverkas, landhöjningen gör den zonen mindre i norrland. Vitalt att påpeka i samman-
hanget är bebyggelsetrycket längs Sveriges sydliga kuster, 30 procent av Sveriges kust är 
bebyggd inom 100 meter från stranden och i kustzonen, 5 kilometer från strand och samtliga 
öar, bor totalt 3,5 miljoner invånare. Bilden nedan visar erosionsbenägna områden strax söder 
om centrala Halmstad. 
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Figur 8. Erosionsbenägna områden strax söder om Halmstad 
 

 
 
 
Bebyggelsens kustnära lokalisering innebär både ökade framtida översvämningsrisker och 
ökade erosionsrisker. Den fysiska planeringen måste därför ta ett framtida klimat i större 
beaktning och inte lokalisera bebyggelse av vikt i områden med stor sannolikhet för över-
svämning eller erosion. Utredningen ser också ett behov av utökade och förbättrade 
karteringar i Sverige för att kommunerna skall kunna implementera en bättre fysisk planering. 
Även kommunernas ansvar för en sund och vettig fysisk planering bör enligt utredningen 
förstärkas, detta föreslår utredningen kan åstadkommas via en förlängning av preskriptions-
tiden i Plan- och bygglagen, från 10 till 20 år. 
 
 
Figur 9. Tänkbar anpassning av den fysiska planeringen till följs av framtida översväm-
ningsrisker.  
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Konsekvenser för hälsa, sjöar och hav 
 
Ökning av medeltemperaturen i Sverige ger oundvikligen effekten att sjöar och vattendrag 
också får förhöjd medeltemperatur. Det i kombination med tilltagen nederbörd och avrinning 
ökar utlakningen av närsalter och humus. Konsekvenserna av detta blir övergödning, ökad 
algblomning och ökad förekomst av cyanobakterier, något som leder till försämrad vatten-
kvalitet. De uppsatta miljömålen om övergödning samt levande sjöar och vattendrag bedömer 
utredningen bli omöjliga att uppnå om klimatförändringen inkluderas i analysen. Som mot-
medel bedöms åtgärder för att minska utsläppen av kväve och fosfor vara väsentliga.  
 
Det varmare vattnet innebär en presumtiv invasion av nya arter, med konsekvenser både för 
marina och landsbaserade ekosystem. Östersjön är ett problem som utredningen ägnar särskilt 
stort utrymme. En aspekt på den mångfacetterade problematiken med vårt östra innanhav är 
att salthalten beräknas sjunka, vilket renderar att torsken till hög grad ersätts av sötvattens-
arter. I värsta fall slås torskfisket i Östersjön ut helt och fiskelägen i primärt sydöstra Sverige 
riskerar att drabbas negativt både sysselsättningsmässigt och kulturellt om torskfisket 
försvinner. Det föreligger en osäkerhet i hur mycket salthalten kommer att minska, 
scenarierna pekar entydigt på en minskning, men hur stor minskningen blir ger de nyttjade 
modellerna inget konsensussvar på. För västkusten innebär den ökade temperaturen en 
sannolikt större utbredning av fisk- och skaldjursarter som nu finns på sydligare breddgrader. 
Fisket i Västerhavet och somliga insjöar kan i motsats till Östersjön gynnas av ett förändrat 
klimat. 
 
Redan idag är varmt väder ett dödligt hot för många människor, speciellt äldre ligger i risk-
zonen. 2003 avled 33 000 personer i Europa som en direkt följd av värmebölja. Höjning av 
medeltemperaturen med 4 grader beräkna ökar dödligheten med 5 procent generellt, vilket gör 
det till något som samhället måste rusta sig för att kunna hantera. Faktum är att en tydligt 
ökad dödlighet har iakttagits redan efter 2 dagars ihållande värme. Det som kallas tropiska 
nätter, dygn då temperaturen aldrig understiger 20 grader kommer i södra och mellersta 
Sverige öka kraftigt. Under perioden 2071-2100 kommer frekvensen tropiska nätter i 
Sydsverige motsvaras av dagens situation i Södra Europa. Även smittspridning ökar till följd 
av en högre medeltemperatur och ökad mängd nederbörd. Föreoreningar av vattentäkter och 
betesmark, nya myggarter och försämrat badvatten är tre faktorer av signifikans för ökad 
smittspridning.  
 
 

Utredningens huvudbudskap 
 
Förvisso existerar det osäkerhet i klimatscenarierna, något som utredningen uppmärksammar, 
men huvuddragen i dem är så pass säkra att de är lämpliga att använda som underlag för 
åtgärder. Med det som bakgrund är en viktig slutsats att klimatanpassningen måste inledas 
redan nu. Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslår totalt 59 åtgärder, mycket handlar om att 
både förtydliga och att utöka diverse berörda myndigheters ansvar och samtliga skall inte 
rabblas upp här. För att ge några exempel föreslås Livsmedelverket få samordningsansvar för 
dricksvattenfrågor på nationell nivå, Socialstyrelsens bör ta fram ett kunskapsunderlag vad 
avser kommuners och landstings beredskap för värmeböljor och Energimarknadsinspektionen 
föreslås få ett förtydligat ansvar för att säkerställa robustheten mot klimatförändringar och 
extrema väderhändelser i regionala och lokala elnät. De tre exemplen illustrerar mycket väl 
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hur brett klimatet slår mot samhället. Nedan sammanfattas i punkform utredningens centrala 
förslag på anpassningsåtgärder.   
 

• Länsstyrelsen får en drivande roll i anpassningsarbetet. Enligt förslaget skall läns-
styrelsen initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. En 
särskild delegation inrättas förslagsvis i Länsstyrelsens regi. 

 
• 27 olika myndigheter får utökade uppgifter för att möta klimatförändringen. 

 
• Kommunernas ansvar föreslås öka vad avser felaktig planläggning med hänsyn till 

risker för översvämningar, ras, skred och erosion. Preskriptionstiden för plan- och 
bygglagen föreslås öka från 10 till 20 år. Utredningen vill också att kommunernas 
rättigheter i samband med stöd till enskilt ägda fastigheter klargörs i lag. 
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Risk- och sårbarhetsanalys i ett regionalt 
perspektiv 
 
 
Mia Dahlström21  
 
 
 

Det nya krishanteringssystemet 
 
I början av 2000-talet drog staten upp nya riktlinjer för arbetet med krishantering och ett nytt 
krishanteringssystem lanserades. I det nya systemet flyttades fokus från hantering av kriser i 
samband med krig till hantering av kriser och katastrofer i fredstid. Det ansågs också viktigt 
att de olika myndigheternas ansvar under framtida fredliga kriser och katastrofer förtydligades 
och preciserades mer än tidigare. I det nya krishanteringssystemet poängteras också det så 
kallade sektorsansvaret som innebär att varje sektor i samhället, t.ex. elsektorn eller livs-
medelssektorn, ansvarar för att analysera vilka risker som finns kopplade till sektorn i fråga, 
och därefter försöka minimera dem. Sektorsansvaret innefattar också framtagandet av arbets-
sätt för hanteringen av eventuella olyckor som är relaterade till de risker man funnit. Den som 
ansvarar för en verksamhet under normala omständigheter blir genom sektorsansvaret också 
på detta sätt ansvarig i krissituationer.  
 
I det komplexa och högteknologiska samhället räcker det dock inte med ett utvecklat 
sektorsansvar, utan det är också nödvändigt med samverkan över sektorsgränserna för att 
hantera de risker som vårt moderna samhälle möter. Därför kompletterade staten också det 
nya krishanteringssystemet med vad som kallas för ett geografiskt områdesansvar (GOA) 
som innebär att det inom ett geografiskt område finns ett organ som verkar för inriktning, 
prioritering och samordning av tvärsektoriella åtgärder som behöver vidtas i en krissituation. 
På den nationella nivån tilldelades regeringen detta geografiska områdesansvar ansvar, på 
regional nivå tillföll det länsstyrelsen och på lokal blev kommunen ansvarig (proposition 
2001/2002:155). Länsstyrelsen har två huvuduppgifter i arbetet med det geografiska områdes-
ansvaret . För det första har Länsstyrelsen en stödjande och samordnande roll och utgör en 
länk mellan lokala, regionala och nationella aktörer. Samtidigt initierar och erbjuder Läns-
styrelsen olika forum för samverkan och dialog kring krishantering i länet. Ett exempel är 
”säkerhetsnätverket” i vilket Länsstyrelsen samverkar med säkerhetssamordnarna från länets 
kommuner. 
 
 

Risk- och sårbarhetsanalys i ett regionalt perspektiv 
 
En viktig del i länsstyrelsens arbete med den regionala krishanteringen är genomförandet av 
risk- och sårbarhetsanalyser. Dessa analyser har stora fördelar och ger en ökad medvetenhet 
                                                 
21 Denna artikel är en sammanfattning av Mia Dahlströms föreläsning 2008-04-17 gjord av Oskar Svärd, 
doktorand i offentlig förvaltning vid Högskolan i Halmstad och Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. 
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kring samhällets sårbarhet och de kriser som kan drabba oss. Ett första steg i risk- och 
sårbarhetsanalyserna är därför att identifiera vilka risker och sårbarheter som föreligger i 
regionen samt öka kunskapen kring hur olika händelsers konsekvenser kan mildras. Därefter 
är förhoppningen att risk- och sårbarhetsanalyserna ska generera förslag på hur de identi-
fierade riskerna ska hanteras och åtgärdas för att därigenom öka samhällets robusthet, d.v.s. 
samhällets möjlighet att återgå till ett normaltillstånd efter en kris. Lyckas Länsstyrelsen med 
risk- och sårbarhetsanalyserna ökar samhällets totala krishanteringsförmåga.  
 
För att hantera kriser på regional nivå ska varje län, årligen, enligt lag genomföra en risk- och 
sårbarhetsanalys. Analysen skickas till de organ och myndigheter på nationell nivå som 
arbetar med risk- och krisberedskapsfrågor, t.ex. Krisberedskapsmyndigheten och regeringen. 
Genom att samtliga län skickar in risk- och sårbarhetsanalyser kan det på nationell nivå 
skapas en mer samlad bedömning över sårbarheten i landet. Varje läns risk- och sårbarhets-
analys blir på detta sätt en del av en större helhet. 
 
För att analysen ska kunna bli ett vitalt och användbart redskap i krishanteringen krävs det att 
den görs nära verksamheterna och nära ett avgränsat geografiskt område. För även om många 
av de risker som kan inträffa i samhället rör den nationella nivån krävs det en regional analys 
för att kunna generera fruktbara resultat. Genom den regionala risk- och sårbarhetsanalysen 
kan således nationella risker kopplas till respektive län och hur de påverkar samhällslivet där.  
 
Samtidigt ger den regionala risk- och sårbarhetsanalysen möjligheten att skapa en samlad bild 
över de halländska kommunernas risker. Med den samlade kommunala ”riskbilden” som 
grund kan kommunerna därefter gemensamt prioritera vilka risker som ska betonas, och vilka 
åtgärder som resurserna ska gå till. Ska till exempel en kärnkraftsolycka prioriteras? Eller ska 
fokus riktas mot strömavbrott? Eller är det kanske klimatförändringarnas påverkan på sam-
hället som ska sättas i centrum för krishanteringen? Dessa och liknande frågor kan hanteras 
inom ramen för den regionala risk och sårbarhetsanalysen. Utifrån den regionala risk- och 
sårbarhetsanalysen kan länsstyrelsen och kommunerna även sedermera bedöma vilka 
utbildningar som är aktuella och vilka kriser som samhället bör öva sig för.  
 
 

Risk- och sårbarhetsanalys i Hallands län 
 
I Halland är utgångspunkten för risk- och sårbarhetsanalyserna länets riskhanteringsarbete 
vars yttersta mål är att förhindra att det uppstår olika kriser och olyckor. Om det ändå inträffar 
en kris eller olycka är målet för riskhanteringsarbetet att lindra skadorna och konsekvenserna 
av det inträffade. 
  
Själva risk- och sårbarhetsanalysen består av tre steg, där det första utgörs av en riskanalys. I 
detta första steg ses på risker som är specifika för Halland igenom. Det andra steget består av 
en riskvärdering i vilken en gemensam värdering över de identifierade riskerna görs. Det 
tredje och sista steget i risk- och sårbarhetsanalysen är riskreduktion, där åtgärder tas fram för 
att minimera riskerna och för att öka samhällets förmåga att hantera konsekvenser av olika 
risker. 
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Figur 1. Risk- och sårbarhetsanalysens tre steg 
 

 
 
 
Alla potentiella risker hanteras inte i risk- och sårbarhetsanalysen. För att en risk ska lyftas in 
i analysen (och hanteras enligt de tre stegen ovan) krävs det att den uppfyller vissa kriterier. 
Framförallt måste konsekvenserna av risken vara så pass stora att de antingen drabbar två 
(eller fler) kommuner eller så måste konsekvensen av en händelse i en kommun påverka hela 
eller stora delar av länet.  
 
Intressant i sammanhanget är att de risker Halland har valt att arbeta vidare med och som upp-
fyller kriteriet ovan (se figur 2 nedan) är ungefär desamma som i övriga svenska län. Risk-
bilden är således relativt homogen över hela landet. 
 
 
Figur 2. Risker som uppfattas som viktiga att arbeta vidare med i ett halländskt pers-
pektiv. 
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Tillvägagångssätt och analysmetoder – riskmatris och scenario-
analys 
 
Hur går då risk- och sårbarhetsanalysen mer konkret till? I länet har man valt att använda med 
två olika metoder, riskmatriser och scenarioanalyser. 
 
I en riskmatris bedöms de utvalda riskerna utifrån kriterierna ”sannolikhet” och 
”konsekvens”. Sannolikheten bedöms på en skala som sträcker sig från ”mycket hög sanno-
likhet” (en händelse som kan inträffa mer än en gång per år) till ”mycket låg sannolikhet” (en 
händelse som kan inträffa mindre än en gång per 1000 år). Konsekvensen bedöms utifrån 
händelsens påverkan på ”hälsa”, ”miljö” och ”egendom”. 
 
Genom att väga samman sannolikhets- och konsekvensbedömningen för en händelse kan den 
placeras in i matrisen. För vissa risker, till exempel terrorism, är såväl sannolikhets- som 
konsekvensbedömningen svår att göra då det inte finns något egentligt underlag som 
bedömningen kan utgå ifrån. Då får erfarenheter från liknanden händelser och reflektioner hos 
de personer som har erfarenhet av risk- och sårbarhetsarbete istället utgöra den gemensamma 
bedömningsgrunden. För andra risker är det betydligt lättare att göra sannolikhets- och 
konsekvensbedömningar. Vad det gäller till exempel stormar och översvämningar är erfaren-
heter större och därmed bedömningarna lättare att göra vilket också gör dem mer tillförlitliga.  
 
 
Figur 3. Riskmatris 
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En scenarioanalys har tre huvudsakliga syften. För det första pekar analysen ut vart det 
behövs mer kunskap. Här är det framför allt fråga att inhämta kunskaper från nationell nivå. 
För det andra pekar den ut svagheter i hanteringsförmågan av olika risker. Här är det fråga om 
att, genom samtal mellan berörda parter, peka ut brister i krishanteringen, till exempel vad det 
gäller ansvarsfördelningen mellan parterna. För det tredje ger scenarioanalysen en bedömning 
av förmågan att hantera olika kriser. Genom sammanställningar av samtliga läns risk- och 
sårbarhetsanalyser har Krisberedskapsmyndigheten kunnat konstatera att det finns bristande 
förmåga på flera viktiga punkter i krishanteringsförmågan ute i länen och det är ungefär 
samma brister i samtliga län. Framförallt upplevs kunskaperna om riskerna i det svenska 
samhället vara bristfälliga och här behövs mer arbete göras för att öka förmågan att hantera 
kriser ute i länen. 
 
 

Förutsättningar för ett välfungerande krishanteringsarbete 
 
Halland kan idag sägas befinna sig i det första steget i risk- och sårbarhetsarbetet. Riskerna 
har börjat kartläggas och analyseras utifrån beskrivningen ovan. Detta har fått till följd att 
man i länet hittills främst har hunnit fokusera på vissa risker medan andra ännu väntar på 
djupare analys. Det pågår framför allt mycket arbete med att ta fram underlag, utbildningar 
och övningar för på elavbrott och farligt gods risker. Halland har därmed idag goda kunskaper 
om dessa risker och god förmåga att hantera dem. Det kvarstår dock mycket jobb med andra 
risker där kunskapen är lägre och beredskapen sämre.    
 
I arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna i Halland är en av framgångsfaktorerna att många 
olika aktörer deltar i analysarbetet. Genom den breda representationen kan många olika verk-
samheter fogas till varandra vilket krävs då många av de händelser som kan inträffa påverkar 
mer än en aktör. En bred representation ger därför goda möjligheter att lyckas i såväl analys- 
som hanteringsskeendet. En andra viktig förutsättning för ett lyckat krishanteringsarbete är 
spridandet av kunskap. I de utvärderingar som gjorts efter inträffade händelser, t.ex. 
stormarna Gudrun och Per, har det också konstaterats att ett välfungerande krishanterings-
arbete kräver att man tar del av varandras erfarenheter, d.v.s. att de aktörer som är 
involverade i krishanteringen delar med sig och är lyhörda inför varandras erfarenheter. 
Genom ett välfungerande erfarenhetsutbyte minimeras risken att liknade misstag begås av 
flera aktörer när de ställs inför olika händelser. Denna del har varit eftersatt i Sverige, inte 
minst på grund av de deltagande aktörernas begränsade tillgång till tid.  
 
Ytterligare en förutsättning för ett välfungerande krishanteringsarbete är att arbetet görs så 
praktiskt och okomplicerat som möjligt. Ofta handlar krishanteringen om relativt enkla lös-
ningar och arbetssätt. Till exempel kan en god personkännedom och utarbetade rutiner vara 
verkningsfulla i arbetet inom länet. För att få till ett bra krishanteringsarbete är vidare övning 
av stor betydelse. Genom övning kan aktörerna lära sig hantera den riskbild som finns i länet 
och hanteringsförmågan därigenom förbättras. Avslutningsvis är också tillgång till resurser en 
nyckelfaktor i skapandet av en välfungerande krishantering. Personalstyrkan är idag be-
gränsad på lokal och regional nivå.  
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Vad behövs för att krishanteringsarbetet ska utvecklas? 
 
Huvudsakligen behöver krishanteringsarbetet förbättras på två plan. Dels behövs det mer 
generell hanteringsförmåga av kriser och dels mer specifik hanteringsförmåga avseende vissa 
enskilda händelser som kan inträffa. Den generella förmågan kan förvärvas genom han-
teringen av alla olika typer av händelser som inträffar. Hanterar länets aktörer till exempel ett 
elavbrott ökar också den gemensamma förmågan att hantera andra händelser. Men det behövs 
också en mer specifik förmåga att hantera enskilda typer av händelser. Varje enskild händelse 
har sin specifika problematik som ställer krav på expertkunskaper och därför måste den 
specifika hanteringsförmågan öka. Sammantaget innebär detta att krishanteringsarbetet måste 
förbättras på två nivåer samtidigt, dels den allmänna nivån och dels den specifika nivån för 
varje enskild händelse. 
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Vad har vi lärt av Gudrun och Per? 
Om krishantering i ett kommunikativt perspektiv 
 
Hans Bengtsson 
 
 
 

Egna och andras erfarenheter från kriser är ett 
viktigt kunskapsunderlag som stärker samhällets 
säkerhet och förbättrar krishanteringsförmågan. 
(Prop. 2005/06:133). 

 

 

Söndagen 26 december, annandag jul, 2004 inträffade en av de största naturkatastroferna i 
modern tid då en kraftig flodvåg, ofta kallad tsunamikatastrofen, drabbade stora delar av 
Sydostasien. Det visade sig att mer än 20 000 svenska turister under dessa dagar vistades i 
enbart Thailand. Man har inte kunnat exakt fastställa hur många människor som drabbades, 
men troligen omkom minst en kvarts miljon människor och ytterligare tiotals miljoner fick på 
ett eller annat sätt sina liv förändrade av denna händelse. I ett nationellt perspektiv miste 543 
svenska medborgare livet och drygt femtonhundra skadades av flodvågen (SOU 2005:104).  
 

Stormen Gudrun i januari 2005 
 
Några veckor senare, den 8-9 januari 2005, drog en mycket svår storm med orkanvindar in 
över södra Sverige. Vindbyar på drygt 40 sekundmeter uppmättes på vissa platser och genom-
snittliga värden på vidstyrkan låg på drygt 30 sekundmeter (SKL 2006). Stormen som kom att 
kallas Gudrun drabbade främst Hallands och Kronobergs län och den ledde till omfattande 
skogsskador, elavbrott och skador på infrastrukturen i dessa områden. Kommunikationerna 
lamslogs och stora delar av näringslivet och den kommunala verksamheten utsattes för stora 
prövningar. Räddningstjänst, socialtjänst, hemtjänst, skola och barnomsorg fick snabbt för-
söka anpassa sin verksamhet till det rådande läget. Kommunernas krishantering berörde i 
många fall stora delar av den egna förvaltningen, men också andra aktörer blev i hög grad in-
blandade – polisen, landstingets hälso- och sjukvård, militären, vägverket, hemvärnet, posten 
och, inte minst, el- och teleleverantörerna och livsmedelsbutikerna.   
 
Stormen Gudrun drabbade främst människor på landsbygden men också befolkningen i tät-
orterna berördes. För många handlade det om att leva under enkla betingelser under flera 
veckor och i vissa fall månader. Statens Energimyndighet uppskattar att cirka 730 000 el-
abonnenter var utan ström när läget var som värst. Hälften fick tillbaka strömmen efter några 
dygn medan andra var utan ström i närmare 40 dygn (KBM 2005:5). Kommunerna tvingades 
prioritera äldre, sjuka, familjer med spädbarn och hushåll med djurhållning. Sammanlagt 
omkom minst tio människor i samband med stormen eller som en följd av den. Flodvågs-
katastrofen innebar att massmedias intresse var riktat mot den katastrofen i första hand. 
Stormen blev därför under de första dagarna mest uppmärksammad i lokala och regionala 
media, vilket kan ha bidragit till att vissa stödinsatser, t.ex. reservelverk, fördröjdes.  
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Krishanteringsarbetet blev både omfattande och tidsmässigt utdraget. I de värst drabbade om-
rådena fick arbetet i början genomföras under svåra förhållanden med avsaknad av både 
elkraft och telekommunikationer. Inte heller mobiltelefonin fungerade och därmed inte heller 
larmfunktionen 112. Framkomligheten på vägar och järnvägar var mycket begränsad de första 
dygnen. Översvämningar i vattendrag och hamnar orsakade stora skador. Stormen innebar att 
ett stort antal aktörer, både offentliga och privata, fick dra igång ett arbete som krävde stora 
insatser lokalt och regionalt. Även nationella och internationella resurser fick sättas in när de 
lokala inte räckte till. Det handlade främst om resurser för att reparera skador på infra-
strukturen som vägar och elnät och ta hand om den stormfällda skogen (ibid.).  
 

Stormen Per i januari 2007 
 
Två år senare, lördag-söndag 13-14 januari 2007, drabbades södra Sverige åter av ett kraftigt 
oväder som fick namnet Stormen Per. SMHI utfärdade inför helgen varning för orkanbyar och 
Länsstyrelsen i Hallands län gick ut med VMA-meddelande. Stormbyarna med orkanstyrka 
orsakade mycket höga vågor och vid Väderöarna uppmättes rekordhöga vågor (Lindfjord 
2007:4). På nytt vräktes träd över ända, stora delar mörklades, tågtrafiken stannade och tele-
fonerna tystnade. Mer än 160 000 kunder hos Eon stod utan el och ungefär hälften så många 
kunder hos vattenfall (Eon 2007, Vattenfall 2007). Telia rapporterade samtidigt att 70 000 
hushåll stod utan fast telefon (Telia 2007).  
 
Räddningstjänsten blev åter navet i den kommunala krishanteringen med ansvar för röjnings-
arbetet, avspärrningar, ambulanstransporter etc. För att förhindra stora elavbrott i framtiden 
började Eon (tidigare Sydkraft) efter stormen Gudrun att gräva ner kablar, men man var i det 
här läget långt ifrån färdiga (Sirenen 1/2007). I flera kommuner rapporterades att elnäten 
fortfarande var provisoriska och ledningar låg hoptejpade i diket (ibid.). Förstörelsen av infra-
strukturen var betydande, men dock inte lika omfattande som vid Gudrun. Som jämförelse 
kan nämnas att vid Gudrun 2005 fälldes 75 miljoner kubikmeter skog medan under Per fälldes 
cirka 12 miljoner (HP 2008-02-25). Totalt omkom fem personer på grund av fallande träd. 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Staten har på olika sätt reglerat hur verksamheten skall fungera i krissituationer på lokal, 
regional och nationell nivå. Avgörande för utfallet blir naturligtvis dels omfattningen av en 
händelse, dels hur krishanteringen fungerar i praktiken. Syftet med denna artikel är att söka 
svar på frågor som rör dels kommunikationen internt, dels externt i kommunerna i främst 
Hallands län i samband med stormarna Gudrun 2005 och Per 2007. Vad har kommunerna lärt 
inför framtiden av Gudrun och Per?  Några av huvudfrågorna blir: 
 

• Vilka beslut fattades under dessa båda krissituationer? Vilken roll spelade lagstift-
ningen på området och vilken roll spelade olika aktörer? 

• Hur fungerade samarbetet dels inom kommunerna, dvs. mellan de kommunala förvalt-
ningarna, mellan politiker och tjänstemän, dels med andra involverade aktörer?  

• Hur fungerade kommunikationen gentemot allmänheten? Vilka särskilda insatser 
genomfördes och vilka kanaler användes i så fall?  

• Vilka slutsatser kan dras av krishanteringen i Hallands län? Vad lärde kommunerna av 
stormen Gudrun och stormen Per som man kan ha nytta av i framtiden?   
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Teori, metod och material 
 
Kommunikation är ett centralt begrepp när man diskuterar krissituationer och lärande i ett 
samhälleligt perspektiv. Ordet kommunikation kommer från latinets communis, ”gemensam”, 
och brukar översättas med ”att göra något till gemensam egendom” (Johannesson 1998:14). 
Det innebär att vi både meddelar oss och delar med oss av något slags budskap. Kommuni-
kationen fyller vissa funktioner eller syften, t.ex. att informera, påverka, kontrollera eller för-
klara en viss händelse eller ett visst förlopp (Bengtsson 2001:13). För att kommunicera måste 
det finnas någon form av sändare och mottagare av budskapet (meddelandet). I den teoretiska 
begreppsapparaten brukar man även skilja på olika kanaler (informationsvägar) som mass-
kommunikation via någon teknisk kanal som Internet, radio/tv eller tidningar och inter-
personell kommunikation som är mer personlig t.ex. i form av samtal och diskussioner samt 
egenkommunikation i form av egna reflektioner och slutsatser (ibid:26f).  
 
Kommunikation har mer och mer kommit att betraktas som en interaktiv process där aktörer 
sänder och tar emot budskap i dialog med varandra än som en enkelriktad process. Denna 
interaktiva process är ofta mycket komplicerad med flera aktörer inblandade och det är därför 
svårt att bedöma effekterna av processer, särskilt eftersom det förekommer en ständig växel-
verkan mellan kommunikationsprocesser och andra processer i samhället (ibid.:13). Sam-
spelet kompliceras av att aktörer använder många kanaler samtidigt eller vid olika tillfällen, 
men också av att det kan föreligga olika former av störningar och hinder (brus) i processen.  
 
Forskning om kommunikation och lärande i krissituationer i ett samhälleligt perspektiv 
befinner sig fortfarande i ett initialt skede. Utvärderingar av olika slag utgör därför viktiga 
inslag i lärandet och uppbyggandet av kunskap inom detta område. Vi vet att uppmärksamhet 
och diskussion kring en händelse är faktorer som påverkar möjligheten till lärande. En lärande 
organisation kännetecknas av att man försöker ta tillvara de berördas kunskaper och erfaren-
heter (Denton 2003). I ett samhälleligt perspektiv handlar det om att ta tillvara myndig-
heternas, näringslivets och medborgarnas kunskaper och erfarenheter.   
 
Även om stormen Gudrun massmedialt länge kom i bakgrunden till tsunamikatastrofen så har 
vissa utvärderingar genomförts på central nivå, främst i KBM:s regi (KBM 2005), men också 
på regional nivå (Rapport, Länsstyrelsen i Hallands län 2006). Dessa utvärderingar kommer 
att sammanfattas och analyseras tillsammans med andra rapporter och uppsatser som skrivits 
under de gångna åren. Beträffande stormen Per är uppföljningarna dock färre. Totalt sett är de 
flesta krishanteringsstudier inriktade på kriser på nationell nivå och mera sällan på lokal nivå 
(Wedin 2006:13). Ett syfte med denna artikel är därför att presentera uppsatser och rapporter 
som initierats och lagts fram vid Högskolan i Halmstad inom detta område. Uppsatserna har 
ofta skrivits med stöd av medarbetare vid Länsstyrelsen och de halländska kommunerna.  
 

Definition av centrala begrepp 
 
Begreppet kris beskrivs av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) som en händelse som drabbar 
många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner 
och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa och frihet. För att lindra konsek-
venserna av en kris måste kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, organisationer, 
näringsliv och ytterst regeringen agera tillsammans. Misslyckas de ansvariga att lindra effek-
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terna av en kris kan allmänheten förlora förtroendet för regeringen och myndigheterna, vilket 
i sin tur kan hota den nationella säkerheten och demokratin. 
 
En annan närliggande definition av begreppet kris är en situation som ställer särskilda krav på 
en organisations, ett företags eller en kommuns resurser och rutiner och där vanlig hand-
läggning och problemlösning därför inte räcker till (Kjeserud & Weisaeth 2005:13). Vidare 
definieras en kris som en avvikande situation eller händelse som utvecklar sig så att den utgör 
ett allvarligt hot mot liv, säkerhet och samhällsviktiga intressen. Exempel på sådana situa-
tioner kan vara naturkatastrofer, stora olyckor, omfattande epidemier, krig, sabotage, våld, 
miljöutsläpp, terrorism (ibid.:3f).  
 
Med krishantering avses alla de åtgärder som före, under eller efter en allvarlig kris vidtas för 
att förebygga och motverka de skadeeffekter som krisen åstadkommer. Det innebär att detta 
begrepp innefattar även begreppen krisberedskap och kriskommunikation. KBM definierar 
kriskommunikation på följande sätt: 
 

Kriskommunikation innebär det utbyte av information som sker inom och mellan myndigheter, 
organisationer, media, berörda individer och grupper före, under och efter en kris. Kris-
kommunikation utgör således en del av krishanteringsarbetet. (KBM 2007)  
 

Ett begrepp som är nära relaterat till kris är extraordinär händelse. Detta begrepp kommer att 
definieras i nästa kapitel i samband med beskrivningen av framväxten av ett krishanterings-
system på nationell nivå. Kommuner och landsting skall utse en politiskt tillsatt krislednings-
nämnd som har befogenhet att utföra uppgifter under extraordinära händelser. Krislednings-
nämnden får vid en sådan händelse fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhets-
områden från övriga nämnder i kommunen eller landstinget. 
 

Analysteman 
 
För att analysera kommunernas interna och externa kommunikation under en extraordinär 
händelse kan en indelning i olika teman användas (Sundelius m. fl.1997). Aktuella teman kan 
vara beslutsenheter, probleminramning, relationen mellan tjänstemän/politiker, ledarskap, 
kriskommunikation. Dessa teman kan övergripande sammanfattas i begreppen organisering 
och ledarskap respektive informationshantering (kriskommunikation). Dessa begrepp hänger 
ofta samman på ett svårhanterligt sätt, men de kan ändå utgöra en viktig grund i analysen.  
 
Beslutsenheter fokuserar på frågor hur och vem som fattar beslut under tidspress i komplexa 
situationer. Avgörande beslut kan t.ex. fattas av enskilda individer, radarpar, smågrupper eller 
organisatoriska nätverk. På liknande sätt kan beslutsenheter vara olika placerade och spela 
varierande roller inom ett politiskt eller administrativt system, eller en blandning av de båda 
systemen. Beslutsenheter kan också vara strategiska eller operativa till sin natur och vara 
lokalt, regionalt, nationellt eller globalt placerade. De kan variera betydligt i sammansättning, 
arbetssätt och placering under själva krisens händelseförlopp. 
 
Probleminramning är kanske den viktigaste uppgiften att ta ställning till under en kris. 
Definitionen av själva problemet resulterar i de åtgärder man faktiskt väljer att sätta in för att 
lösa krisen. Beslutsfattare agerar inte bara på grundval av objektiv kunskap, utan även med 
stöd av subjektiva tolkningar av vad som händer. När ett problem väl har ramats in så har 
vissa handlingsalternativ definierats bort och förutsättningar för specifika alternativ skapats. 
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Probleminramningen utgör alltså en interaktiv process med kognitiva och sociala strukturer 
som informationsflöden, historiska erfarenheter, organisationens kultur, dialogkompetens etc.  
 
Relationen tjänstemän/politiker är ur demokratisynpunkt mycket central då politiskt ansvars-
utkrävande är en grundläggande dimension i en demokrati. En distinktion kan göras mellan 
ansvariga beslutsberedare och beslutsfattare. De förra skapar underlag för de beslut som led-
ningen sedan fattar, men i praktiken kan det vara svårt att upprätthålla denna distinktion. I 
små arbetsgrupper, som ofta präglar ett kommunalt krishanteringsarbete, kan gränserna 
mellan dessa flyta ihop. Beslut formas i ett komplext växelspel mellan flera aktörer och det 
kan då vara oklart vem som egentligen haft störst inflytande på det slutgiltiga ställnings-
tagandet. Dessutom finns en distinktion gentemot de som ansvarar för implementeringen av 
besluten. 
 
Ledarskap kan vara strategiskt i meningen att ansvara för samordningen av olika resurser eller 
operativt genom att konkret ansvara för genomförandet av aktiviteterna. Det kan också vara 
symboliskt i betydelsen att ledande personer genom ord och handling visar deltagande och 
empati för de som utsatts för faror och hot under krisen. Ledarskap kan även vara konkret och 
personligt, eller mer abstrakt och indirekt, samtidigt som ledare kan vara mer eller mindre 
benägna att toppstyra eller att delegera ansvar vid kritiska beslut. Ledarskap i kriser bör ses i 
ett sammanhang där faktorer som makt, kultur, struktur och tillgång till expertis kan ha 
avgörande betydelse. 
 
Informationshantering (kriskommunikation) internt och externt gentemot olika aktörer utgör 
en viktig del i en krissituation. I en stressfylld och svåröverblickbar atmosfär som karak-
teriserar krishantering sätts informationsprocessen under hård press. Behovet av snabb infor-
mationsinhämtning och delgivning till allmänheten utgör typiska och viktiga drag i dessa 
situationer (Lindfjord 2007:11). Om en organisation översvämmas av svårbedömbar informa-
tion finns risk att de normala beredningsrutinerna bryter samman. En slags kortslutning i 
informationsprocessen kan då uppstå (Sundelius m.fl. 1997:165). Om felaktig information 
sprids på grund av ”tidsbrist” kan en kris förvärras (Falkheimer & Heide 2007). Kris-
kommunikation handlar om kommunikation i allvarliga situationer då rutiner inte fungerar 
tillfredsställande och där vem som har makt och ansvar blir avgörande. En viktig del inom 
kriskommunikation är därför behovet av dialog. Eftersom det är omöjligt att fullt ut kontrol-
lera ett krisförlopp bör man fokusera på att ha kontinuerlig dialog med medborgarna, de sam-
hällsviktiga företagen och andra myndigheter. Erfarenheten visar att det är de organisationer 
som har haft dålig dialog som har varit mest sårbara när en kris väl inträffar (ibid.).  
 
 

Politisk styrning av krisberedskap och krishantering 
 

Framväxten av ett nytt krishanteringssystem på central nivå 
 
Den svenska krisberedskapen har sedan lång tid varit organiserad efter tre principer utifrån 
den organisation som finns under fredstid. Dessa tre principer är ansvars-, likhets- respektive 
närhetsprincipen. Dessa principer bygger på tidigare erfarenheter från övningar och hantering 
av krissituationer och är så viktiga att de kräver en förklaring. 
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Den första principen, ansvarsprincipen, innebär att den myndighet som har ansvar för en 
verksamhet i fred också har det vid en kris. Tidigare har principen relaterats till krig som 
hotbild men ska idag ha anknytning till svåra påfrestningar på samhället i fred. Ansvaret 
omfattar även att genomföra de beredskapsförberedelser som krävs för att krisuppgiften skall 
kunna utföras. Likhetsprincipen är inriktad på de praktiska förutsättningarna för verksamheten 
eller myndigheten vars organisation och lokalisering skall så långt möjligt överensstämma i 
fred, kris och krig. Den tredje principen, närhetsprincipen, innebär att kriser skall hanteras på 
lägsta möjliga nivå i samhället, vilket betyder att den ledningsnivå eller instans som närmast 
berörs av en akut kris normalt skall svara för ledningen av de åtgärder som behövs för att 
hantera krisen på ett effektivt sätt.  
 
Ansvaret att hantera svåra påfrestningar i fredstid vilade länge på respektive myndighet inom 
den sektor som krisen inträffade. Det fanns inget organ som hade det övergripande ansvaret 
för de åtgärder som behövde vidtas för att hantera svåra påfrestningar på samhället i fredstid. 
Det innebar att det inte heller förekom några förberedelser för ledning och samordning av en 
kris. Den svenska krisberedskapen har dock förändrats drastiskt under senare år från att nästan 
uteslutande ha varit inriktad på att möta ett militärt hot till att möta kriser som rör det civila 
samhället. Genom storpolitiska händelser i slutet på 1980-talet förändrades förutsättningarna 
för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Genom utredningar och en rad regerings-
förslag reformerades detta politikområde i grunden22.  
 
Reformeringen medförde bl.a. att vissa verksamheter inom den civila delen av totalförsvaret 
tonades ner. Samtidigt hade utvecklingen av andra skäl medfört att sårbarheten i den tekniska 
infrastrukturen fått större betydelse som hotbild. Ett utvidgat säkerhetsbegrepp som inkluderar 
icke-militära hot och risker medför svårigheter att dra en gräns mellan vad som i traditionell 
mening är säkerhetspolitiska mål och vad som är risker i fredstid. Regeringen tillsatte därför 
1999 en utredning som antog namnet Sårbarhets- och säkerhetsutredningen under ledning av 
Åke Petterson (Dir. 1999:63).  
 
Utredningen gjorde bedömningen att det fanns uppenbara brister i samhällets förmåga att 
hantera komplexa krissituationer främst på nationell nivå. På lokal och regional nivå behövde 
man främst förtydliga och utveckla ansvaret inom respektive område (SOU 2001:41). Utred-
ningen föreslog därför en ny grundstruktur för krishantering i samhället med ny organisation 
och nya myndigheter. Områdesansvaret skulle utövas av regeringen med stöd av ett nytt 
nationellt krishanteringsorgan (NKO) direkt knutet till regeringskansliet och främst ha 
samordnande uppgifter. Utredningen föreslog även inrättande av en planeringsmyndighet som 
dessutom skulle fungera som kansli åt NKO med ansvar för omvärldsanalyser och omvärlds-
bevakning (ibid.:121 ff). På regional nivå skulle områdesansvaret ligga på länsstyrelsen vars 
främsta uppgift skulle vara att ge kommunerna stöd i form av utbildning. På lokal nivå skulle 
ansvaret avse kommunernas verksamhet och lednings- och samordningsansvaret skulle ligga 
på kommunstyrelsen, men rollen behövde stärkas genom ändringar i Kommunallagen. Sam-
verkans- och bevakningsansvaret skulle enligt utredningen tilldelas vissa centrala myndig-
heter av särskild betydelse för hanteringen av allvarliga kriser (ibid.:133).  
 
Utredningen menade att samhällets målsättning måste vara att ha resurser att hantera alla 
typer av krissituationer. De tänkbara kriser som anges i utredningen gäller områden som 
nedfall av radioaktiva ämnen, elförsörjning, telekommunikationer, vattenförsörjning, radio/tv, 
översvämningar och dammbrott, massflykt av asyl- och hjälpsökande till Sverige, allvarlig 
                                                 
22 De viktigaste var proposition 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse samt proposition 1996/97:11 Beredskapen mot 
svåra påfrestningar på samhället i fred. 
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smitta, terrorism, kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen till sjöss samt IT-relaterade 
hot. Inte någonstans nämns dock något om en kris som i omfattning är i närheten av flodvågen 
på annandagen 2004 (Thulin 2005:37). 
 
På detta betänkande följde regeringens proposition Samhällets säkerhet och beredskap (prop. 
2001/02:158). För att skaffa tillräcklig krisberedskap föreslog regeringen inrättande av ett nytt 
politikområde med benämningen Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar. 
Propositionen innehöll ett nytt planeringssystem för att bättre kunna möta s.k. extraordinära 
händelser. Regeringen föreslog bl.a. en ny myndighet – Krisberedskapsmyndigheten, KBM – 
som inrättades från 1 juli 2002. KBM fick i uppgift att verka för förbättrad samordning, 
samverkan och analyser. Viktiga komponenter i ett nytt krishanteringssystem ansågs vara: 
 

/…/ tidig förvarning, larm, fördelning av ansvar, lägesredovisning, analys, information till 
allmänheten, medier och andra grupper samt efterbearbetning. Det är också viktigt att systemet 
när det gäller former och regler är känt och accepterat av nyckelpersoner inom regeringskansliet 
som i första hand skall svara för krishanteringen. (Prop. 2001/02:158 sid. 56) 
 

I likhet med utredningen föreslog regeringen att områdesansvar skall finnas på nationell, 
regional och lokal nivå. I propositionen föreslog regeringen dock inte att det skulle inrättas 
något nationellt krisledningsorgan inom Regeringskansliet som utredningen föreslagit. Som 
argument framfördes konstitutionella problem (ibid.:55). Istället ville regeringen ansluta kris-
hanteringssystemet till de normala arbetsformerna i kansliet. Dock måste kansliet kunna 
tillföras kunnig expertis i händelse av en krissituation. Med dessa utgångspunkter var avsikten 
att Regeringskansliet år 2002 skulle ha utarbetat en handlingsplan för krissituationer. 
Försvarsutskottet var dock inte enigt utan flera partier (m, kd, fp) markerade att de ansåg att 
det borde inrättas ett nationellt krishanteringsorgan i Regeringskansliet (FöU10). Utskottet 
menade att Regeringen så fort som möjligt borde redovisa den handlingsplan som skulle 
upprättas för roll- och ansvarsfördelningen. Någon sådan plan har dock inte kunnat gå att få 
fram, vilket Thulin (2005:32,43) påpekar i sin studie och drar slutsatsen att den antingen är 
hemligstämplad eller aldrig existerat.  
 
 

Statlig styrning av krisberedskapen på kommunal nivå 
 
Den kommunala beredskapen inför fredstida nödsituationer reglerades vid denna tid i 
huvudsak genom Lagen om civilt försvar (1994:1720) och Räddningstjänstlagen (1986:1102). 
Dessa båda lagar reglerade kommunernas skyldighet att ha viss beredskap inför svåra kris-
situationer, men det fanns inga bestämmelser som rörde kommunernas beslutsfattande i 
fredstid. Sårbarhets- och säkerhetsutredningen fann i sitt betänkande (SOU 2001:41) att det 
krävdes omfattande lagändringar för att skapa en flexibel anpassning av den kommunala 
organisationen och därför tillsatte regeringen ännu en utredning för att mer ingående 
analysera dessa myndigheters nya roll. Av denna utrednings betänkande (SOU 2001:105) 
följde ett regeringsförslag (proposition 2001/02:184), som ledde till en ny lag angående 
kommunernas och landstingens beslutsorganisation – Lag (2002:833) om extraordinära 
händelser i fredstid hos kommuner och landsting – som trädde i kraft 1 januari 2003. 
Definitionen av extraordinär händelse lyder enligt lagen: 
 

Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller en överhängande risk för allvarliga störningar i viktiga samhälls-
funktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen eller landstinget. (Lag 2002:833) 
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Lagen skall tillämpas när händelser av extrem natur inträffar. Det kan gälla hot mot sjuk-
vården, energiförsörjningen, vatten- och avloppsnätet eller vägnätet. Utmärkande för en extra-
ordinär händelse är dess omfattning, att händelsen är svår att överblicka och därmed kräver 
snabba beslut, vilket ställer särskilda krav på den kommunala organisationen. Även om en 
händelse är störande och kommer plötsligt behöver den inte betraktas som extraordinär. Det 
går därför inte på förhand att definiera en sådan händelse, utan det måste ske genom en 
helhetsbedömning utifrån rådande omständigheter.  
 
Det nya i lagen innebär att en särskild krisledningsnämnd kan tillträda för att överta verksam-
hetsområden eller delar därav från andra nämnder. Fullmäktige kan tillsätta en sådan nämnd 
eller besluta att kommunstyrelsen eller annan befintlig nämnd skall fylla den funktionen. 
Ordföranden skall kunna inkalla nämnden och besluta om den skall träda i funktion, därefter 
skall beslutet anmälas till fullmäktige. I brådskande fall får ordföranden besluta å nämndens 
vägnar.  Av lagen framgår att fullmäktige i kommuner och landsting för varje mandatperiod 
även skall fastställa en plan för hanteringen av extraordinära händelser. Nämnderna skall 
sedan se till att verksamheten drivs i enlighet med dessa mål och riktlinjer.  För att klara detta 
ingår i varje nämnds verksamhetsansvar att göra en risk- och sårbarhetsanalys inom sitt 
område. Denna analys ligger till grund för den centrala planen. Lagen ger kommunerna möj-
lighet att samarbeta över kommungränserna. Vidare framgår att man har möjlighet att lämna 
begränsat ekonomiskt stöd till enskild person som drabbats av en extraordinär händelse. Det 
kan t.ex. gälla tillgång till kommunikationsmedel, taxi, mobiltelefon etc. 
 
Länsstyrelsen skall hålla sig underrättad om händelseutvecklingen i krissituationer och verka 
för att nödvändig samverkan kan åstadkommas. För att kunna utöva sitt geografiska områdes-
ansvar är det särskilt viktigt att göra regionala risk- och sårbarhetsanalyser, att bygga och 
upprätthålla relevanta nätverk, att informera berörda aktörer (lägesinformation) och bilda 
regionala råd för extraordinära händelser samt att stödja kommunal krishantering och följa 
beredskapsförberedelserna. Länsstyrelsen kan också ta andra initiativ för att öka kommuner-
nas krishanteringsförmåga, t.ex. genom utredningar om lämpliga former för krisinformation 
till invånare som inte talar det svenska språket (Andersson, Bengtsson, Lindahl 2004). 
 
Bland de lagar som tangerar tillämpningen för kommunernas arbete med krishantering och 
informationshantering kan nämnas Kommunallagen som tar upp grundläggande frågor om 
kommunens befogenheter, organisation och arbetssätt. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
ersätter Räddningstjänstlagen från 1 januari 2004 och tar upp kommunens skyldigheter med 
förebyggande verksamhet, räddningstjänst och organisation. Lagen syftar till att ”i hela landet 
bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala 
förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor” (1 kap.1 §). 
 
I december 2004, månaden före stormen Gudrun, överlämnade en annan utredning sitt be-
tänkande, Krishantering och civilt försvar i kommuner och landsting (SOU 2004:134), till 
regeringen. I betänkandet föreslogs att lagen om extraordinära händelser i fredstid hos 
kommuner och landsting skall ersättas av en ny lag som bl.a. skall innehålla en skyldighet för 
kommuner och landsting att inrätta krisledningsnämnder, att ta fram risk- och sårbarhets-
analyser samt att se till att förtroendevalda och anställda får den utbildning och övning som 
behövs för att kunna lösa sina uppgifter vid en extraordinär händelse (ibid.:94).  
 
Regeringen framhöll i propositionen vikten av att en kommun som drabbas av en kris använder 
sina erfarenheter för att förbättra sin framtida krishanteringsförmåga. Den nya lagen, Lag om 
(2006:544) kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i freds-
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tid och höjd beredskap, trädde i kraft 1 september 2006. Enligt den nya lagen skall de mål och 
riktlinjer som fastställs innefatta en lägsta godtagbar nivå för den del av den normala verk-
samheten som alltid måste kunna upprätthållas oavsett omfattningen av och karaktären på en 
inträffad kris. 
 
 
Tabell 1. Sammanfattning av gällande lagstiftning inom krishanteringsområdet.  
 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

Trädde i kraft den 1 september 2006 
(ersatte motsvarande lag från 2002) 

Trädde i kraft den 1 januari 2004 
(ersatte Räddningstjänstlagen) 

Kommuner och landsting skall i fullmäktige  
fastställa en central handlingsplan; denna plan  
skall bygga på nämndernas risk- och sårbarhets- 
analyser. Lägsta godtagbara nivå ska fastställas. 
Varje kommun skall inrätta en krisledningsnämnd 
som skall kunna ta över ansvaret vid extraordinära 
händelser. 
Förtroendevalda och anställda skall få den 
utbildning och övning som behövs för att lösa  
arbetsuppgifterna. 

Varje kommun skall ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet respektive räddnings- 
tjänst; dessa program skall antas av fullmäktige.  
I lagen anges statens skyldigheter vid fjäll-, sjö-,  
flyg- och miljöräddning samt vid räddningstjänst  
vid utsläpp av radioaktiva ämnen.  
Om en kommun medverkar vid sådana tillfällen  
har kommunen rätt till skälig ersättning av staten. 
Samma gäller vid räddningstjänst under höjd 
beredskap (krigstillstånd etc.). 

 
 
Det har visat sig att det kan vara svårt att definiera skillnaden mellan extraordinära händelser 
och olyckor. Räddningstjänstens insats i ett inledande skede är ofta avgörande för det fortsatta 
krishanteringsarbetet såväl vid en olycka som vid en allvarlig händelse. Därmed är det svårt 
att behandla en olycka/händelse i samhället sektoriserat, utan det behövs istället ett helhets-
perspektiv över myndigheters förmåga att samarbeta i gemensamma åtgärder. Många gånger 
är det samma aktörer vid extraordinära händelser och olyckor som verkar för att lösa de akuta 
problemen, men verktygen i form av lagrum skiljer sig åt.    
 
 

Krishantering i samband med stormen Gudrun 
 

Organisering och ledarskap i de halländska kommunerna 
 
Beroende på hur omfattande stormen Gudrun uppfattades utveckla sig valde de halländska 
kommunerna att organisera sig på olika sätt. Den initiala probleminramningen genomfördes 
av några strategiskt placerade aktörer (kommunchef, kommunråd, räddningschef) med in-
flytande över hela processen. I tre kommuner (Hylte, Falkenberg, Kungsbacka) bedömde man 
stormen som en extraordinär händelse23, men endast i Hylte kommun valde man att inrätta en 
krisledningsnämnd och därmed fick den politiska ledningen där mer explicit en framträdande 

                                                 
23 I samband med konferensen 2008-04-17 hävdade företrädare för Kungsbacka kommun att man formellt sett 
inte definierade stormen Gudrun som en extraordinär händelse (eoh). Uppgiften om beslut om extraordinär hän-
delse har lämnats i en bandinspelad intervju (se Hedman 2005). Troligen har innebörden av begreppet eoh  
missuppfattats. 
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roll. Företrädare för Falkenbergs kommun uppgav att ”beslutet att inrätta krisledningsnämnd 
var nära” (Hedman 2005:40). I Laholms kommun bedömde man inte stormen som en extra-
ordinär händelse. Samma gäller Varbergs kommun men där menade en nyckelperson att 
”benämningen av händelsen är inte det viktigaste” (ibid.:36). I Halmstads kommun upp-
fattades händelsen befinna sig i en gråzon mellan en ”vanlig” och en extraordinär händelse 
(ibid.:51).  
 
Relationen politiker/tjänstemän hanterades lite olika i kommunerna. I Laholms och Falken-
bergs kommun, där kommunråden kom att leda krisorganisationen, föranledde organiseringen 
diskussioner i efterhand om framtida rollfördelning i samband med händelser som inte 
bedöms vara extraordinära (ibid.:39, 41). För Laholms del innebar kommunrådets deltagande 
en avvikelse från den fastställda organisationen (Karlsson & Olsson 2004). Totalt sett fick 
politikerna en mindre viktig beslutsfunktion än i Hylte kommun, men väl en symbolisk, 
samlande funktion (ibid.:45). Istället framträder kommuncheferna som den samordnande 
aktören i en stab. Ur ledningssynpunkt aktiverades i Halmstads kommun en krisledningsstab 
med kommunchef och chefstjänstemän där kommunstyrelsens ordförande deltog i stabsarbetet 
för att hålla sig informerad: 
 

- Jag deltog i diskussionerna, stöttade staben men fattade aldrig några politiska beslut. Jag fanns 
med på mötena för att vidta politiska åtgärder om så erfordrades. (Intervju med kommun-
styrelsens ordförande, i Hedman 2005:32) 
 

Några viktiga paradoxer träder fram i analysen av händelsen: i Falkenbergs kommun trädde 
en krisledningsgrupp i funktion där också företrädare för Sydkraft ingick, vilket ansågs vara 
eftersträvansvärt i det kritiska läge som uppstått. Därmed menade kommunstyrelsens ord-
förande att man inte kunde bilda en krisledningsnämnd eftersom privata aktörer inte får ingå i 
en sådan nämnd (ibid.:41). Samtidigt menade samme person att eftersom han som politiker 
tog politiska beslut i gruppen borde man egentligen låtit krisledningsnämnden ha trätt till. I 
Hylte kommun var det ingen diskussion om att Sydkraft och även polisen kunde ingå i 
krisledningsnämnden. En annan juridisk aspekt som kommunchefen i Falkenberg lyfte fram 
var att samarbetet med kommunala bolag också gjorde det omöjligt att bilda en krislednings-
nämnd eftersom ”en sådan nämnd aldrig kan styra över ett bolag” (ibid.:41).  
 
Det är vidare värt att notera att en kommun kan argumentera för att inrättande av krislednings-
nämnd fördröjer beslutsfattandet medan en annan kommun hävdar att det effektiviserar 
beslutsfattandet i krissituationer. Kommunernas olika hantering av den uppkomna situationen 
har föranlett en av uppsatsförfattarna att lyfta fram dessa motsatta uppfattningar om lag-
stiftningen i praktiken verkligen förbättrar krishanteringsmöjligheterna: 
 

Lagen kan i viss mån ses som tandlös då två av tre halländska kommuner som klassade stormen 
som en extraordinär händelse valde att inte aktivera krisledningsnämnden av den anledning att 
detta val förmodligen bättre skulle ”motverka de skadeeffekter som krisen åstadkommer” än ett 
aktiverande av densamma. Lagen verkar i viss mån innebära en motsättning mellan snabbare 
åtgärder hos exempelvis kommunen och den viktiga externa kommunikationen. (Svensson 
2007:4) 

 
Eftersom den inre organisationen inte är närmare reglerad så har kommunerna följande möj-
ligheter att organisera krishanteringen: 
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Tabell 2. Alternativa styrningsmodeller i krissituationer. Modellen visar relationen 
mellan politiker och tjänstemän.  
     
Ordinarie linje- 
organisation: 

Krislednings- 
organisation I: 

Krislednings- 
organisation II: 

Krislednings- 
organisation III: 
 

Förvaltningscheferna  
har ansvar för sitt  
verksamhetsområde 
 

Krisledningsgrupp  
utan politiker har 
strategiskt ansvar men  
förvaltningscheferna 
har kvar det operativa 
ansvaret 

Krisledningsgrupp 
med politiker har 
strategiskt ansvar men 
förvaltningscheferna 
har kvar det operativa 
ansvaret 
 

Krisledningsnämnd  
tar över det operativa 
ansvaret; 
politikerstyrning 

 
 
Det strategiska krishanteringsarbetet i samband med stormen Gudrun organiserades i huvud-
sak utifrån respektive kommuns krishanteringsorganisation och det operativa arbetet utifrån 
den vanliga linjeorganisationen. I alla kommuner, frånsett Hylte, valde man alltså i huvudsak 
en tjänstemannaorganisation som skulle leda arbetet. Respektive kommunchef fick en 
överordnad, strategisk funktion, medan det operativa beslutsfattandet låg på förvaltnings-
cheferna inom räddningstjänsten, socialtjänsten etc. Politikerns roll blev mer symboliskt 
samordnande. I två fall åberopas kommunrådens deltagande i krisstaben med deras tidigare 
yrkeserfarenheter som polis respektive militär. Denna uppdelning gör dock att gränsen mellan 
ansvarig beslutsfattare i formell respektive reell mening i praktiken kan bli diffus (Hedman 
2005:45). Sammantaget framträder betydelsen av konsensus i små, centrala beslutsgrupper 
byggda på personliga och informella kontakter. 
 
Av Länsstyrelsens utredningsrapport för hela länet framgår att kommunikationen inom och 
mellan förvaltningarna i de halländska kommunerna i stort sett fungerade bra, liksom sam-
ordningen med de kommunala bolagen. Däremot pekade några kommuner på brister i sam-
verkan med Länsstyrelsen, som man ansåg borde ha tagit ett mer samordnande och över-
gripande ansvar för informationsfrågorna (Länsstyrelsen i Hallands län 2005:8). Länsstyrelsen 
å sin sida redovisade behov av bättre samverkan med sektorsövergripande myndigheter som 
Vägverket och Banverket.  
 
Kommunernas samverkan med tele- och elnätsoperatörer beskrivs som ”mycket bristfällig” 
beträffande information om läget och planerade åtgärder för att säkerställa el- och tele-
förbindelser. Många upplevde att Telia Sonera AB inte levde upp till de krav som kan ställas. 
Från övriga teleoperatörer fanns överhuvudtaget inte någon samverkan alls (ibid.:10). Läns-
styrelsen påpekade vikten av att säkerställa de privata aktörernas samverkan under kris-
hanteringen. Rapporten avslutas med förslag på åtgärder som står i överensstämmelse med 
den förordning som skall styra länsstyrelsens verksamhet – att göra regionala risk- och sårbar-
hetsanalyser, utveckla samverkan före, under och efter extraordinära händelser, utveckla 
nätverk, förbättra informationen till allmänheten osv. (ibid.:8). Ett förslag är att lägga upp en 
webbaserad hemsida för kommunernas och landstingets säkerhetssamordnare. 
 
Länsstyrelsen konstaterar vidare att allmänheten är för dåligt förberedda på händelser som kan 
orsaka längre strömavbrott. Samtliga aktörer bör verka för att öka krismedvetandet hos all-
mänheten och sprida kunskap om krishanteringssystemet.  
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Tabell 3. Sammanfattning av krishanteringen i de halländska kommunerna under 
stormen Gudrun år 2005. Källa: Hedman 2005, Wedin 2006. 
 
         Analys- 
             tema 
 
Kommun 

Beslutsenhet 
Strategiska resp 
operativa beslut 

Problem- 
inramning 

Ledarskap 
Relationen 
politiker/tjänstemän 

Utvärdering 

Laholm Krisledningsgrupp 
ledd av kommunråd 
Ordinarie linje- 
organisation 

Inte  
extraordinär 
händelse 

Politiskt ledarskap 
genom ordförande 
Kommunchefen 
samordnande roll 
Förvaltningschefer 

Ja 

Halmstad Ordinarie linje-
organisation 
Krisledningsgrupp 
ledd av kommunchef  
Kommunråd deltar  

Inte 
extraordinär 
händelse 
 

Förvaltningschefer 
Kommunchefen 
samordnande roll 
Politiskt deltagande  
för information 

Ja 

Hylte Krislednings- 
nämnd (Kln) 
 

Extraordinär 
händelse 
 

Politiskt ledarskap  
genom kln 
Kommunchef 
Förvaltningschefer 

Ja 

Falkenberg Krisledningsgrupp 
ledd av kommunråd 
Ordinarie linje-
organisation 

Extraordinär 
händelse 

Politiskt ledarskap 
genom ordförande 
Kommunchefen 
samordnande roll 
Förvaltningschefer 

Ja 

Varberg Ordinarie linje- 
organisation 
Krisledningsgrupp 
ledd av kommundir 

Inte 
extraordinär 
händelse 
 

Förvaltningschefer 
Kommundirektören 
samordnande roll 
Politiskt deltagande för 
information 

Ja 

Kungsbacka Krisledningsgrupp 
ledd av kommundir 
Ordinarie linje-
organisation 
Kommunråd deltar  

Extraordinär 
händelse 
(se tidigare fotnot) 

Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
 
Politiskt deltagande 
för information 

Ja 

 
 

Informationshanteringen i kommunerna i Hallands län  
 
I det stressfyllda och svåröverblickbara läge som utmärker en krissituation kommer informa-
tionshanteringsprocessen att utsättas för hård press. Behovet av så fullständig information 
som möjligt kombinerat med korta berednings- och beslutstider ställer stora krav på de 
berörda aktörerna i denna process. Förutom att kunna förmedla en fullständig och korrekt 
lägesbild till beslutsfattarna förväntas även utomstående aktörer – allmänheten, företag, 
myndigheter – erhålla en korrekt beskrivning av situationen kompletterat med nödvändig 
information för upprätthållande av så normala förhållanden som möjligt. 
 
Erfarenheter från studier som kan vara relevanta att referera till lyfter fram olika kommuni-
kationsstrategier. Studier av Sundelius m.fl. (1997) visar strategin att behålla de ordinarie 
kanalerna i den mån det är möjligt. Problematiken kan vara att snabba underrättelser från led-
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ningen kan leda till att den normala beredningsprocessen inte hinner med och viktig infor-
mation kan falla bort medan oviktig information slussas vidare. I samband med tsunamin var 
erfarenheten att bristen på överblick medförde att det förekom olika budskap från olika 
myndighetsföreträdare (SOU 2005:104). Betydelsen av små centrala beslutsgrupper och av 
intern samordning framträder även för informationshanteringen.  
 
Informationsspridningens komplexitet 
Möjligheten till informationsspridning via Internet, bredband och tredje generationens mobil-
telefoni har förändrat förutsättningarna för kommunikation mellan myndigheter och enskilda. 
Studier visar att Internet är en viktig kanal inte minst för yngre personer (Lindfjord 2008). 
Genom att enskilda personer och organisationer kan sprida information snabbare än tradi-
tionella massmedier och myndigheter decentraliseras makten över informationen. Risk finns 
att information som hämtats från snabbt förmedlade källor innehåller felaktigheter. Samtidigt 
ökar kraven och brist på information från myndigheterna kan skapa misstro varför behov 
uppstår hos myndigheterna att söka information samt analysera denna innan spridning. Även 
val av kanal blir viktig för utsändning av information till mottagare med tillgång till flera 
medier. Vid riktad information till vissa grupper, t.ex. invandrargrupper, funktionshindrade 
och äldre, blir val av kanal särskilt viktig. Studier visar t.ex. att medborgare med annan etnisk 
bakgrund i mindre utsträckning använder massmedier. Information får man istället genom 
familjer och vänner (Falkheimer & Heide 2007:9). Däremot var äldre en viktig målgrupp. 
 
Informationsspridning berör många medborgare och i komplexa situationer även organisa-
tioner och företag. Den ena krisen är inte lik den andra vilket medför att informations-
processen måste anpassas utifrån de inträffade händelserna och de förutsättningar som finns 
för varje uppkommen kris. En tydlig organisation, konkret ansvarsfördelning, upparbetat 
kontaktnät, personkännedom och regelbundna övningar är viktiga förutsättningar för att 
eliminera problemens omfattning. De frågor som ställts i samband med stormen Gudrun har 
gällt hur kommunikationen fungerade såväl internt i kommunerna som gentemot allmänheten. 
Vilka särskilda insatser genomfördes och vilka kanaler användes? Vad upplevdes som mest 
problematiskt vad gäller informationshantering och -spridning? Riktade man sig till vissa 
utvalda målgrupper eller mer allmänt? Beträffande den sistnämnda frågan kan vi notera att vid 
stormen Gudrun ägnade ingen av de sex kommunerna i Hallands län sig åt riktad information 
till invandrargrupper, utan kommunikationen när det gäller denna kategori ägde rum på det 
interpersonella planet.   
 
Informationskanaler i samband med stormen Gudrun 
Vilka informationskanaler använde då kommunerna i samband med stormen Gudrun? 
Generellt sett är det svårt att finna någon särskilt väl genomtänkt kommunikationsstrategi. 
Den kanal som kommunerna själva ofta pekar på är kommunens egen hemsida. Användandet 
av Internet innebär att informationen lättare kan hållas aktuell, men en svaghet är att den del 
av befolkningen, främst på landsbygden, som saknar uppkoppling eller kunskap att använda 
den kan hamna utanför. Störningar kan uppkomma på grund av elavbrott. Internet är dessutom 
fortfarande för många ett relativt nytt sätt att söka information på och därför kan man uppleva 
att kommunerna haft väl stor tilltro till denna kanal, inte minst på grund av störningar i 
samband med oväder. En enkätstudie i Hylte respektive Falkenbergs kommun visar också att 
informationen till medborgarna via Internet inte spelade någon dominerande roll (Pettersson 
2005). För att fylla sitt syfte måste kommunen därför via någon annan kanal nå invånarna 
med budskapet var informationen finns, men också söka alternativa sätt att nå ut med 
motsvarande information på. Att ha en Internetsida med information spelar mindre roll om 
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folk inte är medvetna om detta eller inte kan ta del av informationen genom denna kanal 
(Svensson 2007:2).    
 
Kommunerna kan också öppna upplysningcentraler, t.ex. i form av extra telefonväxel med 
dygnetruntservice och/eller särskilt inrättade informationskontor. I flera av de halländska 
kommunerna var detta uppskattade insatser, liksom värmestugor och uppsökande verksamhet 
av hemtjänsten och frivilligorganisationer. Vi kan här se den interpersonella kommunika-
tionens betydelse i krissituationer. Även lantbrevbärarna utgjorde en viktig länk till vissa 
kategorier av medborgare.  
 
En annan viktig informationskanal för medborgarna utgör den informella sektorn i form av 
grannar och frivilligorganisationer. I en av rapporterna skriver författaren: 
 

Det empiriska materialet visar att hushållen efter ett tag tog egna initiativ för att underlätta deras 
situation efter orkanen Gudrun. De ringde till kommunerna och ställde frågor, när de inte fick 
något svar så började man fråga runt bland grannarna. I grannskapet hjälptes man åt så gott man 
kunde. (Pettersson 2005:39)   

 
Massmediernas roll i kommunikationsprocessen 
De informationskanaler som medborgarna genomgående anser var viktigast under stormen 
Gudrun är lokala massmedier i form av lokalradio och lokalpress. I en av uppsatserna skriver 
författarna som förklaring att  
 

lokala medier är viktiga för den lokala identiteten, för samhörighet och för kunskap om det 
lokala samhället./…/ Den bild av verkligheten som mediernas nyhetsrapportering illustrerar är 
den som medborgarna ofta bygger sina kunskaper och åsikter på. Således är medborgarna be-
roende av att få information från medierna då det möjliggör insyn, ifrågasättande och delaktig-
het, vilket är grundläggande i en demokrati. (Orstadius & Söderborg 2005:28-29). 

 
Ovan nämnda studie i Hylte och Falkenbergs kommun visar att informationen via tidningar 
och radio dominerar kraftigt (Pettersson 2005:27). Förklaringen anses vara att information i 
denna form är lättast att få tag i och återkommande. För de som hade tillgång till batteriradio 
var lokalradion under de mest kritiska dygnen för många på landsbygden den enda kontakten 
utåt. En intressant aspekt är den kritiska hållning till medierna, främst lokalradion, som vissa 
företrädare för kommunerna gett uttryck för. I relation till medborgarnas uppfattning och 
lokalradions faktiska roll i krissituationer är denna hållning svår att förstå.         
 
Den ovan relaterade innehållsanalysen av nyhetsbevakningen i Hallandsposten visar att det är 
främst synpunkter och åsikter från företrädare för företag och kommuner eller enskilda indivi-
der som lyfts fram i artiklarna under den första månaden efter Gudrun. Företrädare för fri-
villigorganisationerna kom endast till tals vid ett fåtal tillfällen, vilket framstår som ganska 
märkligt (Orstadius & Söderborg 2005:20).  
 
Som en summering av informationshanteringen kan konstateras att för att kunna informera på 
ett korrekt sätt behövs gemensamma och samlade lägesbilder och prognoser. Här måste 
länsstyrelsen spela en mer aktiv roll. I en aktuell rapport är slutsatsen att det snarare var 
medieföretagen än myndigheterna som sammanställde lägesbilden (Dyberg & Forslind 2008). 
Erfarenheterna av stormen visar på brister hos flera aktörer angående samverkan och dialog. 
Det allt överskuggande problemet vid krissituationer som liknar stormen Gudrun är bristen på 
el- och tele-kommunikation vilket direkt påverkar informationshanteringsprocessen.  
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Tabell 4. Sammanfattning av informationshanteringen i de halländska kommunerna 
under stormen Gudrun. Källa: Hedman 2005, Wedin 2006. 
 
 
Kommun 

Informationshanteringen: 
Viktiga kanaler; Riktad information 

Informationshanteringens brister: 
Särskilda problem; Behov av åtgärder 

Laholm Lantbrevbärarna, lokalradion, 
hemsidan viktiga kanaler; äldre i 
hemtjänsten prioriterad målgrupp. 
Riktad information till fritidsboende 
översättning till engelska och tyska  

Ständiga elavbrott hindrade informationen  
till medborgarna genom hemsidan; vissa 
brister i samordningen av VMA-meddelande; 
Intranät saknas; Behov av kontaktpersoner 
från Telia och Sydkraft 

Halmstad Hemsidan och digitalt infoblad; 
Upplysningscentral inrättades; 
lantbrevbärarna och lokala medier 
andra viktiga kanaler, liksom  
frivilligorganisationerna  

Problem med långsiktighet och uthållighet 
i insatserna; svårigheter i kontakterna med 
Sydkraft och Telia; saknas kontaktpersoner 
Behov att bygga ut Intranätet för intern 
kommunikation 

Hylte Lokalradion och lokalpressen  
viktigaste kanalerna; hemsidan; 
Föräldrar och skolbarn viktig 
målgrupp liksom äldre invånare; 

Telenätet och mobiltelenätet fungerade 
dåligt; samarbetet med Telia fungerade inte;  
Kommunens egen personal ej uppdaterad. 
Inget aktivt sökande efter information. 

Falkenberg Hemsida, lokalradio, lokalpress; 
Höll presskonferenser regelbundet; 
Riktad information till äldre genom 
socialtjänsten; 

Saknades enhet för samordning av info; 
Svårt få kontinuitet i informationsflödet,  
för mycket sköttes ad hoc-artat; 
Behov av utbildningsinsatser; 

Varberg Lokalpress och lokalradio viktiga  
kanaler; uppsökande verksamhet  
till hushåll utan el; 
Ingen direkt riktad information; 

Problem kontakten med el- och telebolagen; 
behov av kontaktpersoner från dessa och 
lokala aktörer; Behov att dokumentera och 
följa upp insatserna; behov av bättre rutiner 

Kungsbacka 
 

Lokalradion viktigaste kanalen. 
Upplysningscentral startades 
Äldreomsorgen prioriterad 
målgrupp  

Bristfällig information från Telia. 
Lokalradiosändare ur funktion i flera dygn. 
Svårigheter med hemsidan.   
 

 
 

Utvärdering av stormen Gudrun på central nivå 
 
Regeringen gav ett antal myndigheter i uppgift att redovisa sina erfarenheter av stormen 
Gudrun. KBM fick dessutom i uppdrag att sammanställa och analysera de olika myndig-
heternas redovisningar i en särskild rapport till Regeringskansliet/ Försvarsdepartementet 
senast 1 september 2005. 

KBM:s rapport till regeringen ( huvuddokument 2005-08-31) 

 
Denna sammanställning och analys av KBM bygger på inrapportering av uppgifter från bl.a. 
länsstyrelserna och deras erfarenheter av krishanteringen i kommunerna. Förstahandsuppgifter 
från landets kommuner saknas, liksom uppgifter från företag inom el- och telesektorerna. I 
utvärderingen ingår inte uppgifter om hur allmänheten upplevt händelserna. 
 
Ansvarsfördelningen mellan olika aktörer 
Stormen innebar att ett stort antal aktörer, både offentliga och privata, fick dra igång ett kris-
hanteringsarbete som krävde stora insatser lokalt och regionalt. Även nationella och inter-
nationella resurser sattes in när de lokala inte räckte till. KBM konstaterar att krishanteringen 
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generellt fungerade efter stormen. Den s.k. ansvarsprincipen följdes av aktörerna. Samordning 
och samverkan fungerade bäst på kommunal nivå tack vare upparbetade rutiner och person-
liga nätverk. Synpunkter på hur samverkan på regional nivå och mellan regional och lokal 
nivå fungerade varierar. Oklarheter och frågetecken om ansvarsgränser framträder främst på 
central nivå och mellan central och regional nivå (KBM 2005:9). Sammanställningen visar att 
det uppstod oklarheter om länsstyrelsens roll och ansvar i de drabbade länen. Ofta handlade 
det om förväntningar som inte infriades och osäkerhet om länsstyrelsens mandat. En hel del 
av oklarheterna kan bero på brister i kunskapen hos olika aktörer om länsstyrelsernas ansvar 
varför både sektorsansvaret och det geografiska områdesansvaret vid kriser måste förtydligas. 
 
Frivilligorganisationernas roll 
Efter stormen kom frivilliga insatser att spela en stor roll i både uppröjningsarbetet och kris-
hanteringen. Flera rapporter lyfter fram oklarheter och problem när det gäller hanteringen av 
frivilliga resurser. Det handlar om att ta hand om spontanfrivilliga, ersättnings- och försäk-
ringsfrågor samt uppgifter och befogenheter. I framtiden behövs därför, enligt KBM, ett 
system för hantering av frivilliga insatser vid denna typ av kriser i fredstid.  
 
Informationen till allmänheten 
En grundläggande förutsättning för effektiv krishantering är att en organisation klarar av att 
kommunicera med de berörda. Det är bilden av hur händelsen hanteras, ofta förmedlad via 
lokalradio och lokalpress, som påverkar allmänhetens förtroende för de myndigheter, företag 
och organisationer som hanterar krisen. Att vidmakthålla ett rimligt mått av förtroende är en 
viktig form av krisberedskap. Utan effektiv information under och efter en krishändelse 
riskerar förtroendet för krishanteringen att falla. Av underlaget framgår kritik mot att myndig-
heterna inte kunde presentera adekvata lägesbilder och prognoser, liksom brister i informa-
tionssamverkan mellan myndigheter, företag och organisationer samt brister i samordningen 
av budskap till drabbade och allmänheten.  
 
Samverkan med privata aktörer 
Kritik framförs genomgående mot el- och teleföretag för bristande information och att an-
svaret i hög grad överlämnas till myndigheterna. Många upplevde att främst Telia Sonera AB 
inte levde upp till förväntningarna. KBM anser att teleoperatörerna måste utveckla sin kris-
ledningsorganisation och förmågan att informera och samverka med kommuner, myndigheter 
och elbolag vid allvarliga kriser. En brist är att de samhällsviktiga företagen, teleoperatörerna 
och nätägarna inte har någon skyldighet att lämna information till myndigheterna. Samverkan 
med massmedieföretagen måste också förbättras. Flera myndigheter påpekar att samarbetet 
mellan Sveriges Radio och lokalradion måste stärkas. Radions betydelse blir särskilt stor vid 
händelser med el- och tele-avbrott. Aktörerna måste vara bättre förberedda på hur behoven av 
information skall mötas och hur budskap skall förmedlas. Förberedelser i form av utbildning, 
övning och nätverksbyggande är därför viktiga åtgärder som måste utvecklas.  
 
Kommuners och statliga myndigheters krisledning 
Stormen Gudrun drabbade kommunerna olika vilket ledde till olika åtgärder. En del kommu-
ner bedömde händelseutvecklingen så allvarlig att man inrättade en krisledningsnämnd, andra 
tolkade händelsen som räddningsinsats, men de flesta kommunerna löste krisledningen inom 
ramen för den normala organisationen. På regional nivå valde länsstyrelserna också olika 
lösningar. I det akuta skedet byggde de flesta sin krisledningsorganisation på vakthavande 
beslutsfattare, VB, och resurser kring denna funktion. Det fanns också länsstyrelser som be-
drev krisledningsarbetet i stabsform (ibid.:13). På central nivå hade myndigheter med opera-
tiva uppgifter varierande grad av krisledningsorganisation igång efter stormen. Andra myn-
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digheter som KBM, Statens Räddningsverk, Post- och telestyrelsen och Statens Energi-
myndighet deltog aktivt genom uppgifter med direkt anknytning till händelsen. KBM avslutar 
rapporten på följande sätt: 
 

KBM kan konstatera att i en kris av denna omfattning är det i det närmaste omöjligt att i förväg 
förutse vilka verksamheter och aktörer som blir påverkade. Vikten av att i förväg förbereda sig 
inom kommuner, myndigheter, organisationer och näringsliv genom att skaffa en krishanterings-
förmåga av generell karaktär för olika typer av händelser och med olika aktörer inblandade kan 
inte nog understrykas. (ibid.:13) 
 

Behov av gemensamt kommunikationssystem 
Erfarenheterna av stormen Gudrun visar vidare att det finns ett stort behov av ett gemensamt 
radiokommunikationssystem, RAKEL. Flera aktörer påpekar att RAKEL-systemet bör införas 
snabbt och att användarkretsen bör utökas till elbranschen och den kommunala hemtjänsten 
och socialtjänsten. KBM konstaterade slutligen att krishanteringssystemet knappast skulle ha 
klarat ytterligare påfrestningar. Vädret var under de första veckorna efter stormen ovanligt 
milt. Om stormen följts av ett väderomslag med snö eller sträng kyla så skulle ansvariga 
aktörer fått stora problem att lösa sina uppgifter. Säkerheten kring rutiner och fördelning av 
ansvar har fortfarande betydande brister. Slutsatsen är att samhället tangerade gränsen för hur 
stora kriser man gemensamt kan hantera. 
 
 

Krishantering i samband med stormen Per 
 
Tidigt på söndagen den 14 januari 2007 drabbades södra Sverige av ett kraftigt oväder som 
fick namnet Stormen Per. Träd vräktes över ända, tusentals hushåll blev utan el, tågtrafiken 
stannade och telefonerna tystnade. Den kommunala räddningstjänsten fick åter ansvar i den 
kommunala krishanteringen för röjningsarbete, avspärrningar, ambulanstransporter etc. Eon 
(tidigare Sydkraft) som påbörjat nedgrävning av kablar efter stormen Gudrun var vid den här 
tidpunkten det långt ifrån färdiga med det arbetet. I flera kommuner rapporterades att elnäten 
fortfarande var provisoriska och ledningar låg hoptejpade i diket. Förstörelsen av infrastruk-
turen var betydande, men dock inte lika omfattande som vid Gudrun. Totalt omkom fem per-
soner främst på grund av fallande träd. 
 
Som tidigare nämnts utfärdade SMHI varning för orkan och Länsstyrelsen gick ut med VMA-
meddelande (viktigt meddelande till allmänheten) via Radio Halland.  
 

Storm och orkanvindar i Västra Götaland, Halland och Skåne. Storm och orkanvindar drabbar 
nu Västra Götalands, Hallands och Skåne län. Det kan innebära fara att vistas utomhus. 
Allmänheten uppmanas att visa stor försiktighet vid vistelse utomhus samt uppmanas att följa 
nyhetssändningar och SMHI:s väderinformation. (VMA 13 januari 2007 kl 16.44) 
 

Varningen gick av misstag ut via de s.k. RDS-radioapparaterna som innehas av hushåll inom 
den inre beredskapszonen runt Ringhals kärnkraftverk. Denna kanal skall endast användas vid 
kärnkraftsolycka (Lindfjord 2007.:4).  
 
Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära hän-
delser i fredstid och höjd beredskap hade just trätt i kraft när stormen Per inträffade. I lagen 
anges vissa skyldigheter – upprätta risk- och sårbarhetsanalys, geografiskt områdesansvar, 
genomföra utbildning och övning samt rapportera vidtagna åtgärder. Lagen är dock vag när 
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det gäller kommunikation och information mot allmänheten, vilket ger kommunen stort 
handlingsutrymme.  
 
Stormen Per blev betydligt lindrigare än Gudrun och har därför inte utvärderats på samma 
sätt. Av kommunerna i Hallands län har Hylte, Halmstads och Falkenbergs kommun genom-
fört utvärderingar. Inte heller Länsstyrelsen har utvärderat stormen Per eftersom man inte 
ansåg stormen var tillräckligt omfattande (Lindfjord 2007:10). Detta avsnitt kommer därför 
främst att ha fokus på informationshanteringen i de sex halländska kommunerna. Men först en 
sammanfattning som rör avsnittet organisering och ledarskap. 
 

Organisering och ledarskap i de halländska kommunerna 
 
Eftersom stormen Per inte kom att bli så svår som förvarningarna varslade om blev inte heller 
insatserna särskilt dramatiska. I allmänhet öppnade kommunens telefonväxel först i vanlig tid 
på måndagen och i vissa fall sattes förstärkning in i form av en upplysningsfunktion. Skill-
naderna i agerandet beträffande informationshanteringen mellan kommunerna är tydlig. När 
det gäller krisledningsgrupp så agerade man också på lite olika sätt i kommunerna. 
 
 
Tabell 5. Sammanfattning av krishanteringen i de halländska kommunerna under 
stormen Per under år 2007. Källa: Lindfjord 2007. 
 
           Analys- 
              tema 
 
Kommun 

Beslutsenhet 
Strategiska och 
operativa beslut 
 

Problem- 
inramning 

Ledarskap 
Relationen  
Politiker/tjänstemän 
 

Utvärdering 

Laholm Ordinarie linje- 
organisation 

Inte extraordinär 
händelse 

Krisledningsgruppen  
var informerad men 
träffades inte 

nej 

Halmstad Ordinarie linje- 
organisation 

Inte extraordinär 
händelse 

Krisgrupp träffades  
på söndagen för att 
fördela uppgifter 

ja 

Hylte Ordinarie linje- 
organisation 

Inte extraordinär 
händelse 

Krisledningsgruppen  
var aktiv och 
träffades 

ja 

Falkenberg Ordinarie linje- 
organisation 

Inte extraordinär 
händelse 

Krisledningsgruppen  
var aktiv och 
träffades 

ja 

Varberg Ordinarie linje- 
organisation 

Inte extraordinär 
händelse 

Krisledningsgruppen  
träffades inte, men 
hade telefonkontakt 

nej24 

Kungsbacka Ordinarie linje- 
organisation 

Extraordinär 
händelse25 

Krisledningsgruppen 
träffades inte, men 
hade telefonkontakt 

nej 
 

                                                 
24 I samband med konferensen 2008-04-17 framförde företrädare för Varbergs kommun att man utvärderat 
stormen Per, vilket senare preciserades till muntlig utvärdering.  
25  Denna uppgift är lämnad i samband med en intervju (se Lindfjord 2007:30). Det är dock troligt att det handlar 
om en missuppfattning av innebörden av begreppet extraordinär händelse. 
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Informationshanteringen i de halländska kommunerna 
 
Kommunerna kan informera allmänheten på flera olika traditionella sätt före, under och efter 
en krissituation. De informationskanaler som vi nämnt tidigare är kommunens egen hemsida, 
särskild upplysningscentral, extra telefonväxel och uppsökande verksamhet. Viktig informa-
tion kan sändas ut genom s.k. VMA-meddelande (viktigt meddelande till allmänheten). Det 
finns två olika typer av VMA, dels varningsmeddelande som skall sändas omedelbart vid 
omedelbar risk för skada på liv, egendom eller miljö, dels informationsmeddelande för att 
förebygga och begränsa skador. Lokalradio och lokaltidningar utgör massmediala kanaler. 
Till sist, om infrastrukturen inte fungerar, kan information spridas via flygblad, dörrknackning 
och högtalarbilar eller särskilda kontaktpersoner och anslagstavlor.  
 
Ett resultat av studierna om stormen Per visar att kommunerna blivit bättre på att publicera 
viktig information på sina hemsidor – dock ofta i ett sent skede. Hylte kommun lyfts fram 
som en förebild genom att man har upprättat särskild informationsplan (Lindfjord 2007:26). 
Generellt sett är tilltron till Internet stor trots problem med elavbrott. Ingen av kommunerna 
har målgruppsanpassad information till invandrare eller personer med funktionshinder.  
 
 
Tabell 6. Sammanfattning av informationshanteringen i de halländska kommunerna 
under stormen Per. Källa: Lindfjord 2007. 
  
 
Kommun 

Informationshanteringen: 
Viktiga kanaler; Riktad information 

Informationshanteringens brister 
 

Laholm Stormen betraktades inte som extraordinär 
därför användes traditionella kanaler; 
 

Televäxeln öppnade först på måndagen; 
Vissa brister i informationen på hemsidan; 
Bristande kontakt med Radio Halland  
Ingen riktad information 

Halmstad Stormen betraktades inte som extraordinär 
därför användes traditionella kanaler;  
Viss information på hemsidan på sönd,  
Upplysningscentral inrättades på månd; 
Pressmeddelanden till medierna 

Televäxeln öppnade först på måndagen; 
Ingen riktad information 

Hylte Stormen betraktades inte som extraordinär 
därför användes traditionella kanaler; 
viss affischering och värmestugor; 
Har upprättad informationsplan 

Televäxeln öppnade först på måndagen; 
Info på hemsidan först på måndagen; 
Bristande kontakt med Radio Halland; 
Ingen riktad information 

Falkenberg Stormen betraktades inte som extraordinär 
därför användes traditionella kanaler; 
Upplysningscentral inrättades på månd 
 

Televäxeln öppnade först på måndagen; 
Viss info på hemsidan på måndagen; 
Ingen riktad information 

Varberg Stormen betraktades inte som extraordinär 
därför användes traditionella kanaler; 
Information på hemsidan på sönd 
 

Televäxeln öppnade först på måndagen; 
Ingen riktad information 

KungsbackaVäl fungerande hemsida 
Pressmeddelanden till alla medier 

Televäxeln öppnade först på måndagen; 
Ingen riktad information 
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Länsstyrelsen använder en s.k. dagbok på Internet som man kan öppna upp under kriser eller 
större olyckor. Denna dagbok har dock inte allmänheten tillgång till men väl kommunerna, 
SMHI, räddningstjänsten, berörda företag som el- och telebolag. Man kan här lägga in läges-
rapporter, vädervarningar, uppgift om när elen förväntas återkomma, viktiga telefonnummer 
eller annan relevant information. Detta är ett sätt för samhällsviktiga aktörer att samarbeta och 
hålla varandra uppdaterade under en kris (Länsstyrelsen Rapport 2007-01-14). Anmärknings-
värt nog hade inte Radio Halland tillgång till denna dagbok, men enligt Länsstyrelsen 
kommer man att ha det i framtiden (Lindfjord 2007:39). 
  
Under en krissituation där elen är utslagen blir lokalradion en viktig kanal för många med-
borgare. En förutsättning är att man har tillgång till en batteridriven radio. En annan förut-
sättning är att lokalradion får information för att täcka det behov som finns. Stormen Per 
härjade som värst söndagen 14 januari och under den dagen betraktades informationen vara 
tillräcklig, däremot var det sämre dagen efter, på måndagen, då frågan var om skolorna skulle 
vara öppna eller inte. Radio Halland kom inte i kontakt med Länsstyrelsen förrän kl 8 då 
telefonväxeln öppnade och då var informationen inte relevant längre (Lindfjord 2007:35). I ett 
brev till Länsstyrelsen påpekade lokalradiochefen Stellan Sturesson dessa förhållanden: 
 

/…/ Trots att det bara är två år och sex dagar sedan Gudrun härjade som värst, verkar inte 
beredskapen att informera ha förbättrats. Det gäller t.ex. kommunerna: vi tvingades lägga en 
massa tid på att ringa runt för att ta reda på huruvida skolor hade stängts som en följd av 
stormen och strömlösheten. På samma sätt hade vi problem att få information från de mindre 
elleverantörerna. SHK kom själva med information, men sent. Medan t.ex. Varbergsortens El 
inte gav någon information av sig själv. 
 
Det känns angeläget att påpeka att förbättringar måste ske på olika håll, eftersom trycket på 
oss, den lokala kanalen, att komma med relevant och kontinuerlig information är extremt stort. I 
det sammanhanget var SJ:s information, eller snarare brist på information, ett exempel på hur 
information fungerar när den fungerar som sämst. Det är helt enkelt inte rimligt att ett stort 
företag så totalt lämnar sina kunder i ovetskap huruvida tågen går eller ej. 
(Brev till Länsstyrelsen 2007-01-18 från kanalchef Stellan Sturesson, SR Halland) 

 
 
Från kommunernas sida anser vissa att Radio Halland inte alltid lyssnar på vad kommunerna 
lägger ut på hemsidan, utan man vill ha informationen på traditionellt sätt som via fax. Man 
vill också ofta ha mer information än vad som finns att ge (Lindfjord 2007). Ett problem är, 
menar några företrädare för kommunerna, att medierna ibland förstorar upp kriser. Laholms 
respektive Falkenbergs kommun medger att man av olika anledningar brast i kommunika-
tionen med Radio Halland under stormen Per. I vissa fall informerade skolorna föräldrarna 
direkt om dagsläget, men man gick inte via sin förvaltning och vidare till lokalradion. För 
Hyltes del brast kommunikationen genom att man använde fel e-postadress vilket korrigera-
des först på måndag fm. I Falkenbergs kommun inträffade en allvarlig olycka varvid felaktiga 
uppgifter inrapporterades och publicerades i tidningen. Dessa uppgifter korrigerades sedan 
aldrig, vilket är en form av misstag som kan leda till allvarliga missförstånd (Ibid.:37). 
Företrädare för Halmstads kommun menar att man hade en bra och tidig kontakt med medier-
na, inklusive Radio Halland. Pressmeddelanden mailades ut till medierna och sedan följde 
man upp med lokalradion att informationen nått fram (ibid.:38). 
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Slutsatser – vad har vi lärt av Gudrun och Per? 
 
I ett försök att sammanfatta erfarenheterna och lärdomarna i Hallands län efter Gudrun och 
Per kan några iakttagelser, utöver de som tidigare redovisats på nationell nivå, lyftas fram. Att 
vi lever i ett mycket sårbart samhälle har bekräftats på många sätt och det är i det närmaste 
omöjligt att i förväg förutse vilka verksamheter och aktörer som kommer att drabbas värst. 
Betydelsen att i förväg förbereda sig genom att via övning och utbildning skaffa en kris-
hanteringsförmåga kan därför inte nog betonas.  
 
Vi kan konstatera att lagen om extraordinära händelser kom att tillämpas i samband med 
stormen Gudrun. Praktiskt visade det sig främst genom att man på kommunal nivå tvingades 
ta ställning till begreppet ”extraordinär händelse” samt eventuellt behovet att låta en kris-
ledningsnämnd träda in. Kommunerna hanterade situationen olika beroende på att förutsätt-
ningarna var olika. Intressant är dock att någon menade att krisledningsnämnd kan fördröja 
beslutsfattandet, en annan att det kan effektivisera beslutsfattandet. Oklarheter gällde också 
om privata aktörer kan ingå i en sådan nämnd på grund av sekretessregler, däremot uppfattade 
man inga problem att de deltog i kommunens krisledningsmöten.  
 
Förutom att dessa stormar var en tragedi för enskilda personer, familjer och företag har frågor 
väckts om ansvaret för samhällssäkerhet, krisberedskap och krishantering. Vilket ansvar har 
inte bara stat och kommun, utan också el- och telebolag, livsmedels- och transporföretag och 
andra samhällsviktiga företag? Kommunernas samverkan under Gudrun och Per med tele- och 
elnätsoperatörer kan beskrivas som mycket bristfällig. Den viktigaste lärdomen är kanske 
därför svårigheterna att få olika aktörer att kommunicera. Om vi skall tolka viss information 
skarpt så tycks inga större förändringar ha skett mellan dessa båda händelser och tydligen inte 
heller därefter (Dagens samhälle 29/08). Att samhället inte kan ålägga el- och teleoperatörer 
att lämna uppgifter vid en krissituation har många svårt att förstå. Nu åberopas istället mer 
allmänt ”behov av kontaktpersoner”. Man kan dock fråga sig om det löser problemet.  
 
I tidigare studier beskrivs tre alternativa sätt att öka samhällssäkerhet och krisberedskap – 
reglering, ekonomiska policyinstrument, privat-offentlig samverkan (Andersson & Malm 
2004). Det sistnämnda alternativet uppfattas vara det lämpligaste. Privat-offentlig samverkan 
ses som ett forum där näringsliv och det offentliga utan tvång eller hierarkier tillsammans tar 
ansvar för säkerheten och krisberedskapen. Andra svenska studier poängterar dock att sådan 
samverkan inte alltid är framgångsrik (Sandebring 2005). Till skillnad från nämnda studie, där 
samverkan studerades innan kriser, finns även studier under pågående kriser (Sandefeldt 
2005). En viktig slutsats är att det största problemet i denna typ av kriser är organiseringen av 
samverkan. Studien pekar på kopplingen mellan arbetet under en kris och det förberedande 
arbetet innan en kris – det behövs etablerade kontaktytor i icke-kristid för att samverkan under 
en kris skall fungera effektivt (se projektet med lokalt nätverksbyggande, Gunnarsson 2007).  
 
En senare studie visar att privat-offentlig samverkan snarare bör ses som ett forum där regle-
ring och policyinstrument diskuteras än som ett alternativ. Författarna menar att företrädare 
för offentliga sektorn måste ta en tydlig ledarroll, vara nätverksbyggare och vara den aktör 
som känner huvudansvaret för samverkan (Carlsson-Wall & Kraus 2006). I en aktuell analys 
av stormarna Gudrun och Per är slutsatsen att det snarare var medieföretagen än myndig-
heterna som sammanställde lägesbilden (Dyberg & Forslind 2008). I kommande studier bör 
därför fokus flyttas mot implementeringen av privat-offentlig samverkan och betraktas mer 
som en dynamisk process än som en statisk produkt. Behovet av en utveckling i den 
riktningen bekräftas i de studier i de halländska kommunerna som redovisas i denna artikel.   
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Hallandsåstunneln som tvistefråga, kris  

och förtroendeproblem  
 
Lars Palm26 
3 
 
 
Såväl studier kring kriskommunikation som studier kring opinionsbildning utgår i regel från 
en triangel vars hörn består av medier, myndigheter och medborgare. Mellan dessa hörn sker 
den kommunikation som studeras (Nordlund 1994). 
 
Perspektivet i denna studie av kommunikationen i samband med Banverkets tunnelbygge 
genom Hallandsås är sändarens – myndigheternas. Andra studier inom projektet behandlar 
Båstadmedborgarnas reaktioner och känslor inför händelseförloppet och huvudaktörernas 
information (Sandberg & Thelander 1998, Arvidson 1998) och hur medierna behandlat 
problematiken (Dahlgren, Carlsson & Ulin 1998). 
 
Studiens syfte är att beskriva och analysera hur huvudaktörerna – Båstad kommun, Banverket 
och Skanska – kommunicerade med varandra, med medierna, med allmänheten och med de 
speciella grupper som agerade som företrädare för allmänheten eller delar av allmänheten som 
LRF, Naturskyddsföreningen, aktionsgruppen "Stoppa tunneln" och "Tre byar" – en samman-
slutning av tre vägföreningar på Hallandsåsen. 
 
Studien bygger på intervjuer med totalt 19 inblandade personer: 
 
• Företrädare för Båstad kommun, Banverket, länsstyrelsen i Skåne och Skanska. 
• Företrädare för Naturskyddsföreningen och "Tre byar". 
• Journalister och nyhetschefer på lokala och regionala medier. 
 
Dessutom har dokument i form av planer, PM, pressreleaser, skrivelser, överklaganden, 
reservationer m.m. använts i hög grad. Metoden liknar den som används av nutidshistoriker 
men skulle lika gärna kunna kallas journalistisk. Liknande metod har använts i andra SPF-
studier t ex Palm & Jarlbro 1995, Palm 1996 och Jarlbro, Sandberg & Palm 1997. Eftersom 
metoden främst bygger på intervjuer med personer som själva i högre eller mindre grad varit 
ansvariga för händelseutvecklingen är den förenad med vissa källkritiska problem. Det finns 
dock ingen anledning att tro att de intervjuade avsiktligt skulle ge en felaktig eller vilse-
ledande bild av de händelseförlopp de beskriver. Skildringarna kan dock komma att präglas 
av: 
 
 

                                                 
26 Denna studie är en del av ett forskningsprojekt kring kommunikationen mellan medborgare, myndigheter och 
medier i samband med tunnelbygget genom Hallandsås med tonvikt på den kritiska period hösten 1997, då det 
uppdagades att tätningsmedlet Rhoca Gil förgiftade vattendrag och brunnar.  
Artikeln är ursprungligen publicerad i Styrelsen för psykologiskt försvar (1998), Rapport 175:3. 
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• Önsketänkande. Samtliga intervjuade sade sig vara i stort sett nöjda med sitt eget agerande 
och dessutom övertygade om att det egna agerandet väckt respekt hos allmänhet, medier och 
övriga aktörer. 
• Bristande tidsperspektiv. Till skillnad mot vad fallet är i nutidshistoriska studier, som också 
ofta bygger på intervjuer med viktiga aktörer, har dessa intervjuer ägt rum medan händelse-
utvecklingen varit i full gång. Något facit i form av externa eller interna utvärderingar eller 
andra indikationer på hur aktiviteterna har lyckats har inte funnits. 5 
• Partiskhet. Självfallet får man räkna med att händelseförlopp och sammanhang tolkas genom 
de filter som ens egna och den egna organisationens intressen, attityder och ståndpunkter 
innebär. Att flera av dem som kommer till tals i studien efter giftkrisen har en hätsk inställ-
ning till Banverkets och Skanskas vållande av giftutsläppet kan prägla deras bild av dessa 
aktörers agerande också före krisen. 
 
De källkritiska problemen kan aldrig lösas helt. Genom att jämföra muntliga utsagor med 
dokument av olika slag och genom att personer ur olika läger ger var sin bild av samma 
förlopp kan dock en viss korrigering och sammanjämkning av de olika bilderna ske. 
Aktörerna skiljer sig åt vad gäller prognoser, bedömningar och tolkningar av händelseförlopp, 
men deras bilder skiljer sig aldrig från varandra i viktiga sakfrågor på så sätt, att om den ena 
aktören talar sanning så måste den andra aktören ljuga. 
 
 

Bakgrund 
 
Sakuppgifterna i detta avsnitt är hämtade ur dokument av olika slag samt till en stor del från 
rapporten "Finns det troll i Hallandsåsen" av Gunilla Carlsson, som särskilt skrevs för att 
ligga till underlag för studierna i detta forskningsprojekt. 
 
Tiden från det Båstadtunneln började planeras i slutet på 1980-talet till hösten 1997 då 
tätningsmedlet Rhoca Gils skadlighet för växter, djur och människor avslöjades är kantad av 
kontroverser mellan Banverket, länsstyrelsen i Kristianstad län, Båstad kommunstyrelse och 
miljö- och hälsovårdsnämnd samt de invånare som närmast berördes av tunneln.  
 
Redan 1989 då tunnelbygget fortfarande var under utredning bildades en första motstånds-
grupp i Förslöv söder om åsen. Utredningen skickades ut på remiss 1990 och alla remiss-
instanser ställde sig positiva till byggandet av en järnvägstunnel genom Hallandsås – även 
Båstad kommun, som dock i sitt remissvar förutsatte att hänsyn skulle tas till föreliggande 
miljöaspekter. Gruppen i Förslöv protesterade dock. 
 
Det första företaget som fick uppdraget att bygga tunneln var Kraftbyggarna, ett dotterföretag 
till Vattenfall. Hösten 1992 togs första spadtaget till tunneln och i april året därpå togs jätte-
borren Hallborr i bruk för första gången. Borren körde dock snabbt fast i leran och Kraft-
byggarna fick i maj 1995 avsäga sig uppdraget. En juridisk tvist mellan Banverket och Kraft-
byggarna om vem som skulle stå för kostnaderna för förseningen utbröt. Efter ny upphandling 
fick Skanska uppdraget att bygga tunneln våren 1996. 
 
För att ta igen förseningen begärde Banverket att få bygga ett så kallat mellanpåslag – en 
arbetstunnel på toppen av åsen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Båstad avstyrkte vid två 
tillfällen 1994 och 1995 med hänvisning till naturvårdsvärden. När Banverket 1996 en tredje 
gång begärde att få göra mellanpåslaget tillstyrkte Miljö- och hälsoskyddsnämnden motvilligt 
med hänvisning till att såväl länsstyrelsen som vattendomstolen sagt ja. När ärendet nådde 
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byggnadsnämnden i Båstad för bygglov reserverade sig fyra av elva ledamöter i påfallande 
starka ordalag: 
 
"Vi motsätter oss helt våldtäkten av naturen och detta stora risktagande som kan försämra 
vårt livsviktiga vattenbehov i framtiden, farhågor som finns i så gott som alla yttranden som 
ligger till underlag för byggnadsnämndens beslut." 
 
I februari 1997 anmäldes Banverket av länsstyrelsen i Skåne län till regionåklagar-
myndigheten för "bortledande av grundvatten från tunnlar genom Hallandsåsen". Senvåren 
1997 begär Banverket att få sänka grundvattennivån ytterligare. Mot detta förslag protesterar i 
ett brev till regeringen i augusti samma år företrädare för tre vägsamfälligheter inom Båstad 
kommun, en grupp som när giftkrisen tog fart kom att kalla sig för "Tre byar". En annan 
grupp invånare på Bjärehalvön som motsatte sig tunnelbygget kallade sig "Aktionsgruppen 
mot tunnelbygget genom Hallandsåsen". Denna grupp organiserade bl a den stora demonstra-
tionen i Båstad mot tunnelbygget den 12 oktober 1997. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att fram till utbrottet av giftkrisen i början av oktober 
1997 agerade framför allt Banverket i egenskap av myndighet för att kunna driva tunnel-
bygget utan förseningar orsakade av protester mot grundvattensänkningarna från olika 
berörda grupper. Skanska hade egentligen ingen anledning att agera. Tjänstemän och politiker 
i Båstad kommun var kluvna och tveksamma men accepterade motvilligt Banverkets och 
Skanskas kraftiga ingrepp i Hallandsås. De boende i byarna närmast tunnelarbetena protes-
terade energiskt mot grundvattensänkningarna – dock utan resultat.  
 
 
Figur 1 Hallandsåstunneln som tvistefråga innan giftkrisen 
 

 
 
 
I månadsskiftet september-oktober 1997 ändrade tunnelfrågan plötsligt karaktär. Från att ha 
varit en mångårig tvistefråga huvudsakligen kring grundvattensänkningen blev den en akut 
giftskandal. 
 
Aktörerna fick ändrade roller. Banverket placerades på de anklagades bänk tillsammans med 
Skanska, som fram till denna händelse hållit en mycket låg profil vad gäller kommunikation 
med myndigheter, medier och allmänhet om tunnelbygget. Förtroendet för Banverket och 
Skanska sjönk i botten och Båstad kommun tog avstånd från Banverket och Skanska bl a 
genom att snabbt polisanmäla de ansvariga för att ha orsakat giftutsläppet. Krav på snabb, 
korrekt och relevant information från aktörerna till invånarna kom omedelbart och trycket 
från medierna accelererade under de första veckorna. Från att ha varit en tvistefråga blev 
tunnelbygget en kris. 
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Kriskommunikation och issues management 
 
Begreppen kris och issue – i fortsättningen kommer den svenska termen tvistefråga att 
användas – ligger nära varandra och skillnaden mellan dem är inte kristallklar. Den svenska 
termen kris används både på individuell nivå (t ex livskris) och på kollektiv, samhällelig nivå. 
I det senare fallet kan kris både beteckna ett långvarigt problem (vårdkrisen, den ekonomiska 
krisen osv.) och ett plötsligt uppflammande problem, en process som: 
 
• avviker från det som betraktas som normalt 
• uppstår relativt hastigt och oväntat 
• har betydelse för samhället och/eller många människor 
• kan hota grundläggande värden 
• kräver snabba beslut och åtgärder utöver de normala. 
(Jarlbro 1993, Skoglund & Olsson 1995). 
 
Det är i denna betydelse termen kris kommer att användas. En kris (t.ex. utsläppet av Rhoca 
Gil-giftet, ammoniakolyckan i Kävlinge 1996, Estoniaförlisningen 1994, snöstormarna i 
Skåne vintern 1979 osv.) inträffar med kort förvarning eller utan någon förvarning alls. 
Antingen upplöses krisen inom relativt kort tidsrymd eller omvandlas den till en tvistefråga, 
som t ex frågan om huruvida Estonia skall bärgas eller inte. 
 
En tvistefråga kan ligga på flera nivåer – miljö mot teknisk och ekonomisk utveckling, eko-
nomiska och transportmässiga vinster mot förlorade naturvärden, rimliga kostnader för 
tunnelbygget ställda mot bibehållen grundvattennivå. En tvistefråga inträffar inte lika plötsligt 
som en kris och den har oftast en längre varaktighet. Dess viktigaste egenskap är en tydlig 
oenighet mellan sändaren, som kan vara en myndighet, ett företag eller en organisation, och 
andra aktörer och intressenter rörande hur problemet skall lösas. Exempel på tvistefrågor är 
grundvattenproblemet i samband med tunnelbygget, läkemedelsindustrins och kosmetika-
industrins djurförsök, huliganer vid fotbollsevenemang, bärgningen av Estonia och skogs-
industrins kalhyggen. 
 
Några vattentäta skott mellan begreppen kris och tvistefråga finns inte. En kris – i den mån 
det finns olika åsikter om hur den skall lösas – kan samtidigt vara en tvistefråga, och en 
tvistefråga i ett akut skede kan ha karaktären av en kris. Kommunikationsproblem i samband 
med en kris angrips från myndighetens, företagets och/eller organisationens sida med krisk-
ommunikation, i samband med en tvistefråga med vad som i facklitteratur om Public 
Relations brukar kallas issues management. 

 
Skillnader i mål  
 
En grundläggande skillnad mellan kriskommunikation och issues management är i vems 
intresse kommunikationen sker. 
 

Kriskommunikation i mottagarens intresse 
 
Kriskommunikation sker i mottagarens intresse – men inte alltid på mottagarens villkor. När 
initiativet ligger hos sändaren, vilket innebär att det är sändaren som definierat mottagarens – 
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den hotades eller den drabbades – intresse, har kriskommunikationen som mål att åstad-
komma kommunikations- och beteendeeffekter: 
 
• Optimal rädsla hos de drabbade. Blir rädslan för svag bryr sig de berörda inte om anvis-
ningar från sändaren, blir rädslan för stark kan panik uppstå. 
• Ändamålsenlig styrning av de berördas beteende genom begriplig, relevant, och snabb 
information genom medier med maximal snabbhet till och maximal räckvidd inom de aktuella 
målgrupperna. 
 
När initiativet ligger hos mottagaren har denne själv definierat sitt informationsbehov och 
målet för sändaren är att tillfredsställa detta. Sambandet mellan den sändarinitierade och mot-
tagarinitierade informationen när det gäller kriskommunikation är att ju effektivare den förra 
är, desto lägre blir behovet av den senare. 
 
 
Issues management i sändarens intresse 
 
I issues management finns till skillnad mot i kriskommunikation ett kampmoment inbyggt 
mellan sändaren och mottagargrupperna, eftersom parterna i varje fall i inledningsskedet av 
en issues management-process är oeniga om hur problemet ifråga skall lösas. Sändarens mål 
med issues management är: 
 
• Att återskapa, bevara och helst öka mottagarnas förtroende för inte bara den egna 
organisationens kompetens och utan också dess goda avsikter. 
• Mottagarnas förtroende är en förutsättning för att skapa förståelse och acceptans för de egna 
ståndpunkterna och åtgärderna, något som sker genom ståndpunktshävdande åtgärder när 
tillfälle till sådana ges: debattartiklar, ståndpunktsannonser, deltagande i debatter, svar på in-
sändare m.m. Är förtroendet för organisationen negativt blir alla former av ståndpunkts-
hävdande kontraproduktiva. 
• För att sändaren överhuvudtaget skall få tillfälle att presentera de egna argumenten måste 
den framtida kommunikationen med mottagarna underlättas. Den egna organisationen måste 
skapa forum för meningsutbyten och signalera att den är villig att inlåta sig i dialog med mot-
parten. Priset man kan få betala för att få framföra de egna argumenten till motparten är att 
acceptera att lyssna på dennes. 
 
Något vid sidan av den egentliga issues management-kommunikationen ligger produkt-
profilering, som egentligen bör ses som en form av marknadskommunikation. I samband med 
Hallandsåstunneln uppstod som en följd av den negativa publiciteten kring giftproblemen på 
Bjärehalvön ett behov av att stärka Bjärehalvöns status som turistcentrum och leverantör av 
jordbruksprodukter. 
 
Med Jürgen Habermas terminologi skulle man kunna se den egentliga kriskommunikationen 
som handlande med kommunikativa syften – att i mottagarens intresse förse denne med 
relevant information – medan typisk issues management är att betrakta som handlande med 
strategiskt syfte – att tjäna sändarens intressen, t ex att genom att bevara intressenternas 
förtroende (Habermas 1990, Nohrstedt & Nordlund 1993). Nyhetsinformation om en kris 
under krisen från sändarens sida via nyhetsmedier kan ha strategiska syften, men under 
normala omständigheter kan syftena med nyhetsinformation ses som kommunikativa. 
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Det finns en omfattande gråzon mellan informativ och strategisk kommunikation. Fram-
gångsrik informativ kriskommunikation gynnar under normala omständigheter indirekt även 
sändarens intressen, framför allt bidrar den till att bevara och förstärka målgruppernas 
förtroende för sändaren. Motsatsen gäller förstås kriskommunikation som är irrelevant, för-
senad, obegriplig, otydlig och/eller flertydig. Förtroendet sjunker inte bara för sändarens kom-
petens utan också för sändarens motiv. Strategisk information behöver inte alltid motverka 
mottagarens intressen (men förutsätter att denne inte alltid är medveten om dessa). 
 
 

Skillnader i kommunikationsmetodik  
 
Kriskommunikation och issues management kräver olika metodik. 
 

Entydighet, begriplighet, hög räckvidd och snabbhet 
 
Kraven på entydighet, begriplighet, hög räckvidd och snabbhet hos kriskommunikationen styr 
medievalet för den sändarinitierade informationen. Radion intar genom sin snabbhet och räck-
vidd en särställning bland massmedierna som informationskanal under kriser. Public service-
radion ingår i krigsorganisationen i krigslägen. Vid kriser är public serviceradion skyldig att 
sända myndighetsmeddelanden och kan i vissa akuta krislägen i praktiken komma att ingå i 
krisorganisationen (Jarlbro, Sandberg & Palm 1996). Även lokalpress spelar en viktig roll 
genom sin relativa räckvidd och snabbhet. Medier med hög geografisk och tidsmässig selek-
tivitet, högtalarbilar, flygblad m.m. är ibland användbara (Jarlbro, Sandberg & Palm 1996). 
 
Tvåvägskommunikation på lika villkor mellan en organisation och dess intressenter är i 
allmänhet att rekommendera där så är möjligt. I en krissituations akuta skede är dock möjlig-
heterna till och behoven av en sådan begränsade. Sändarens motpart är en målgrupp i ordets 
egentliga bemärkelse. Krisledningen kan knappast gå ut till de berörda med budskapet "vi har 
en kris här, vad tycker ni vi ska göra?" Tvåvägskommunikation på sändarens villkor är dock 
eftersträvansvärd. En sådan efterfrågestyrd kriskommunikation sker vanligen genom att stora 
resurser avsätts för att bemanna sändarens telefoner och receptioner. Man kan se kris-
informationssystemet som en serie filter. Det första filtret är den masskommunicerade infor-
mationen. Ju bättre denna fungerar ifråga om räckvidd och relevans, desto svagare blir trycket 
på sändarens telefoner och receptioner – det andra filtret. Om detta filter i sin tur fungerar 
tillfredsställande, minskar behovet av individuell öga-öga-rådgivning. 
11 
Vid sidan av den rena sakinformationen (hur man skyddar sig, förbereder sig, varför det är 
viktigt att följa rekommendationerna osv.) är information om information det viktigaste 
innehållet i den egentliga kriskommunikationen. (Var finns mer detaljerad information att 
hämta? När kommer ytterligare information att lämnas?) 
 

Relations- och nätverksuppbyggnad i stället för bombmattekampanjer 
 
Även issues management-projekt har – framför allt tidigare – använt sig av traditionella mass-
mediekampanjer för att nå sina målgrupper och uppnå sina mål. Under senare år har 
emellertid en omorientering skett i takt med att forskningen kring planerad kommunikation 
allt mer betonat värdet av tvåvägskommunikation mellan företag, myndigheter och stora 
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organisationer å ena sidan och medier, allmänhet och grupper organiserade kring en tviste-
fråga å andra sidan (Grunig & Repper 1992, Grunig & Hunt 1984, Broom & Dozier 1990, 
McQuail & Windahl 1993, Windahl & Signitzer 1992). 
 
Långsiktiga effekter genom relations- och nätverksuppbyggnad prioriteras framför kortsiktiga 
effekter genom s.k. bombmattekampanjer (Dozier m fl 1995). Målgruppstänkandet har ersatts 
med ett intressenttänkande och ett dialogförhållande eftersträvas snarare än en enkelriktad 
kommunikationsrelation. Den eftersträvade dialogen sker med naturliga grupper som byalag, 
föräldraföreningar, vägföreningar, miljögrupper och aktionsgrupper snarare än med enskilda 
individer och hushåll. 
 
Medievalet styrs mot personlig påverkan i form av möten och diskussioner och syftet med 
dessa träffar är lika mycket att lyssna på intressenterna som att påverka dem. Denna strategi 
innebär inte att sändaren gör avkall på sina mål eller ens eftersträvar en kompromiss med 
intressenten. När Bofors bjuder in företrädare för Plogbillsrörelsen till personliga samtal 
(Expressen 1998-07-03) är det inte i hopp om att förmå dessa att överge sina radikal-
pacifistiska ståndpunkter, ej heller ett tecken på att Bofors överväger att lämna sin huvud-
sakliga industriella inriktning. De termer och begrepp som handlar om målstyrning av infor-
mation och strategier och som kommer att användas i denna studie förhåller sig till varandra 
på följande sätt: 
 
 
 

Figur 2 Kommunikativt och strategiskt handlande 
 
12 

 
 
 
 

Olika aktörer – olika kommunikationsmål  
 
Som kommer att framgå av studien hade de olika aktörerna vare sig före, under eller efter 
krisen samma kommunikationsmål, och de lade också olika vikt vid de olika målen. Figur 3 
avser att beskriva aktörernas informationsmål. Kraftig ring betecknar stark betoning på målet, 
tunn ring svagare betoning. 
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Figur 3 Aktörernas kommunikationsmål 
 

 
 

 
Båstad kommun som aktör 
 
Sakinformationen i detta kapitel bygger främst på samtal med den tillförordnade informa-
tionschefen i Båstad, Kalle Eriksson, samt dokument av olika slag som han och andra perso-
ner ställt till mitt förfogande. 
 

Båstad kommuns krisinformation 
 
När Rhoca Gil-giftets effekter konstaterats och blivit offentliga den 2 oktober 1997 agerade 
Båstad kommun i sin kriskommunikation till kommuninvånarna snabbt, beslutsamt och syste-
matiskt. 
 

Organisation 
 
Kommunen försattes i beredskapsläge söndagen den 5 oktober, vilket innebar att kommun-
ledningen överlät beslutsfattandet kring tunnelolyckan till en krisorganisation, avsedd att träda 
i kraft under krigshot. I ledningsgruppen för denna organisation ingick tre ledamöter ur 
kommunstyrelsen; kanslichef, kommunsekreterare samt informationsansvarig. Till gruppen 
knöts tekniske chefen, miljönämndens ordförande, räddningschefen, socialchefen och en 
miljöinspektör. Så småningom förstärktes gruppen av en miljöexpert från länsstyrelsen i 
Skåne (Dérans, Ryghammar & Sträng 1997). 
 
Huvudansvaret för kommunikationen inom krisgruppen lades på en tillfällig informations-
enhet under ledning av kommunens tillförordnade informationschef Kalle Eriksson – tidigare 
turistchef i kommunen och van vid att hantera stora medieuppbåd i samband med olika tennis-
evenemang i Båstad. 
 
Beredskapsplanen föreskrev att informationsenheten skulle bestå av informationschef, 
biträdande informationschef samt tre biträden. I verkligheten begränsades bemanningen till 
informationschef samt sekreterare på deltid, om man bortser från några veckor från mitten av 
oktober då krisinformationsexperten Carsten Erichs var engagerad för att handha informa-
tionen till invånarna i Båstad. 
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Informationspolicy 
 
De principer som skulle prägla massmediekontakterna var enligt informationschefen dessa: 
 
1. Informationen skall präglas av stor öppenhet. Allt skall redovisas. 
2. Informationen skall vara noga kontrollerad. 
3. Informationen skall ges snabbt för att därmed minska utrymmet för desinformation. 
 
I den mån den andra och den tredje principen kolliderade fick den andra gå före den tredje. 
 
4. Informationen skall beskriva helheten. Sammanhangen skall redovisas för att 
Underlätta för allmänheten att följa utvecklingen och få en korrekt och begriplig bild. 
5. All officiell information skall meddelas via kommunens informationskontor. 
6. Informationen skall ge en allsidig bild av de ofta komplicerade problemkomplexen. För den 
skull skall experter så långt det är möjligt medverka vid presskonferenserna. 
7. Information till boende inom riskområdena prioriteras. 
 

Målgrupper och kanaler 
 
Ledningsgruppens delvis uttalade, delvis underförstådda målgruppsdefinitioner byggde på i 
vilken grad målgruppen ifråga berördes av krisen. 
 
• Den svenska allmänheten nåddes självfallet av riksmedier som Aktuellt, Rapport, Dagens 
Eko, kvälls- och riksmorgontidningar, TT via landsortspress samt Båstad kommuns hemsida. 
Den senare utnyttjas enligt uppgift mer v massmedier, myndigheter och högskolor än av 
privatpersoner. 
 
• De boende i regionen, dvs. nordvästra Skåne och södra Halland, nåddes dessutom av 
regionala och lokala medier; Radio P4 Kristianstad, Sydnytt, TV Skåne, Nordvästra Skånes 
tidningar, Laholms tidning, Hallandsposten, Helsingborgs Dagblad, Sydsvenska Dagbladet, 
Kvällsposten, Arbetet och Skånska Dagbladet. 
 
Dessa medier förmedlade inte krisinformation i strikt mening – operativ information till de drabbade i 
form av förhållningsregler, information om information m.m. – utan i första hand nyhetsinformation 
kring krisen. Den viktigaste kanalen för kommunen till medierna var förstås de dagliga press-
konferenserna. 
 
Kommunens policy att förmedla all officiell information genom kommunens informations-
kontor, med andra ord den tillförordnade informationschefen, accepterades inte av mass-
medierna som krävde omedelbara svar av den politiker eller tjänsteman man vänt sig till. I 
praktiken blev det miljöchefen Bo Wendt, som inte var medlem i kommunens ledningsgrupp, 
som kom att framstå som Båstad kommuns talesman, ett förhållande som ingen i efterhand 
beklagar. Kommunen strävade efter att presskonferenserna i första hand skulle fungera som 
kunskapskällor, varför man tillsammans med Banverket och Skanska lade ner stor energi på 
att engagera utomstående experter. Lokalpress och Radio P4 Kristianstad gav dessutom viktig 
information om information – när ny information kommer att ges, var mer information finns 
att hämta, vart man kan vända sig med detaljerade frågor m.m. Den egentliga krisinforma-
tionen var den som riktades till Båstadborna i allmänhet och de boende längs den förgiftade 
Vadbäcken i synnerhet. 
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• De boende i Båstad nåddes dessutom av kommunens anslagstavlor, flygblad från kommu-
nen, informationsmöten samt Radio Båstad, en lokal, icke-kommersiell utbildningsradio som 
drivs av Akademi Båstad, en medieutbildning som ingår i kommunens vuxenutbildnings-
program. En viktig kanal var de särskilda telefonlinjer som upprättades. Ungefär var 10:e 
Båstadbo ringde via dessa till kommunen för att ställa frågor (Arvidson 1998). 
 
• De boende i närheten av Vadbäcken nåddes också via kommunens POSOM grupp (psykiskt 
och socialt omhändertagande), vars medlemmar kommer från skola, barnomsorg, Bjärehälsan, 
socialtjänst och räddningstjänst samt kyrkan. Gruppen har inte bara haft en informativ funk-
tion utan också en länkfunktion. Den har arbetat med personliga besök och telefonkontakter 
med de hårdast drabbade och praktiskt och psykologiskt stött dessa, samtidigt som den fört 
synpunkter från de drabbade vidare till ledningsgruppen. Ledningsgruppens informationschef 
organiserade arbetet. 
15 
Många kommuner i Sverige – men inte alla – har inrättat POSOM grupper. I samband med 
Estonia-olyckan, då 33 kommunanställda i Lindesberg i Örebro län omkom, blev POSOM 
gruppen i Lindesberg centrum för krishanteringen på orten (Medin 1996). 
 
Den första officiella informationen till kommuninvånarna om giftutsläppet från kommunens 
sida gavs via Radio P4 Kristianstad söndag eftermiddag den 5 oktober och genom en annons 
på måndagen i Nordvästra Skånes tidningar, den största tidningen på orten. Det viktigaste 
innehållet från krisorganisationens ståndpunkt i såväl radiosändningen som dagstidningen var 
information om information – framför allt nummer till de direkta telefonlinjer till kommun-
förvaltningen som inrättats och uppmaningar att lyssna på Radio Båstad vid vissa fasta 
tidpunkter. 
 
Det var meningen att både Radio P4 Kristianstad och Radio Båstad, skulle bereda utrymme 
för kommunens officiella information kring händelseförloppet. I praktiken blev det främst 
Radio Båstad som utnyttjades för detta, ett förhållande som Radio P4 Kristianstad ställer sig 
kritisk till. 
 
"Vi är ju beredskapskanal men de använde oss inte på det sättet. De använde lokalradion 
(Radio Båstad) som det istället. Och den lokalradiostationen fick den information som vi 
skulle ha haft… Nu begärde de aldrig vad som kallas VMA, dvs. viktigt meddelande till all-
mänheten… Och i det ögonblick som de begär VMA så måste vi gå ut med det. Och då kör vi 
ren information, Båstad kommun använde sin närradio som sin kanal istället, inte för att tala 
illa om närradion där nere, så har de inte samma granskande funktion som vi har. Vi kan 
ifrågasätta kommunen och undra ”hur har ni hanterat det här? Vilka brunnar är smittade? 
osv. På något sätt såg kommunen oss som ett hot… De drog ju igång full beredskap men 
uppenbarligen förstod de inte vår roll i det hela. Och i det läge som beredskapsplanen faktiskt 
dras igång så blir det mobilisering och då mobiliserar vi också. Vi är ju krigsplacerade som 
radiokanal" (Radiojournalist). 
 
Informationschefen å sin sida menar att eftersom Radio Båstad gick ut med regelbundna 
kommunikéer, och eftersom Radio P4 under den mest akuta perioden i oktober strängt taget 
alltid hade en reporter i kommunhuset, fanns det inte med de resurser som stod till förfogande 
för informationschefen något reellt behov av sända ytterligare kommunikéer vid bestämda 
tidpunkter. 
 
1 
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6Figur 4 Båstad kommuns externa krisinformation 
 

 

 
 
Båstad kommuns strategiska kommunikation  
 
Vid sidan av målet att med hjälp av krisinformation åstadkomma informationseffekter och 
tillfredsställa informationsbehov ställdes Båstad kommun inför två strategiska mål: att bevara 
kommuninvånarnas förtroende och att återprofilera Båstad som jordbruks- och turistcentrum. 
 

Att bevara Båstadbornas förtroende 
 
För kommunledningen – i synnerhet den tillfälliga ledningsgruppen – var den centrala 
strategiska uppgiften att bevara Båstadbornas förtroende. "Förtroende" har tre komponenter: 
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1. Förtroende för kommunens vilja att verka för kommuninvånarnas intressen, att vara på 
kommuninvånarnas sida i deras kamp mot jättarna Banverket och Skanska. 
2. Förtroende för kommunens kompetens och förmåga att lösa de problem, som krisen skapat. 
I det utkast till Kommunikationsplan-informationsstrategi som utarbetats av en konsult i 
Stockholm på uppdrag av länsstyrelsen nämns som ett av fyra mål: Återupprätta kommun-
invånarnas förtroende genom att positionera kommunen som 
engagerad och handlingskraftig. 
3. Förtroende för kommunen i den meningen att man litar på att kommunen inte döljer viktiga 
fakta. Lågt förtroende i detta avseende ökar risken för panik, oro, rykten och bagatellisering. 
 
Viktigast härvidlag är självfallet att krisinformationen upplevs som entydig, relevant och väl 
timad. Även om det fanns kritiska synpunkter (se t ex Sandberg & Thelander 1998) bland 
Båstadborna mot kommunens hanterande av frågan så visar Peter Arvidsons enkätunder-
sökning av hur Båstadborna upplevt informationen i samband med giftkrisen (Arvidson 1998) 
att man i varje fall är klart mer nöjd med kommunens agerande än med Banverkets och 
Skanskas. 
 
En annan faktor, som – oberoende av kriskommunikationens kvalitet – påverkar förtroendet 
för respektive aktör, är i vilken grad aktören ifråga kan anses ansvarig för krisen. För Ban-
verket och Skanska fanns i detta avseende ett mycket litet spelrum. Båstad kommun däremot 
hade vissa möjligheter att påverka Båstadbornas och den svenska allmänhetens bild av sitt 
ansvar för händelseförloppet. 
 
Utgångsläget var dock inte särskilt gynnsamt. Redan 1990 sade Båstad kommun ja i sin 
remiss till Banverkets tunnelutredning och under åren fram till giftkrisen var man – om än inte 
särskilt entusiastiskt – i princip för tunnelbygget, även då grundvattenproblemen blev uppen-
bara i samband med mellanpåslaget. På tunnelbyggets pluskonto för kommunen fanns flera 
arbetstillfällen och ett bättre vägnät delvis bekostat av Banverket. Det fanns också för-
hoppningar om att den färdiga tunneln – Europas längsta järnvägstunnel – skulle locka turister 
till orten. 
 
Före giftkrisen drev Båstad kommun tillsammans med Banverket och Skanska en utställnings-
lokal i Båstad om tunneln, som knappast innehöll några ifrågasättande inslag. (Lokalen 
stängdes för allmänheten när giftkrisen inträffade.) 
18 
Tidningen "Dag för Dag" utgiven av Båstad Turism, där kommunen är delägare, betraktas 
allmänt i Båstad som kommunens informationstidning. Den var, som Annika Sjölander visat i 
en rapport (Sjölander 1998), fram till oktober 1997 klart positiv till tunnelbygget. En 
förklaring till detta kan vara att "Dag för Dag" delvis bekostades av Banverket och Skanska 
som köpte minst en helsida i varje nummer. Det var på denna sida materialet om tunnelbygget 
fanns.  
 
Sidan var dock från och med nr 5 april 1997 t o m nr 9 september 1997 (det sista numret som 
utkom före giftkrisen) signerad "Banverket, Skanska och Båstad kommun", ett förhållande 
som måste tolkas som att även kommunen stod bakom den information som gavs på sidan. 
Tidningens flitigaste medarbetare, som skrev både på specialsidorna och på övriga sidor i 
tidningen, var också ansvarig för tunnelutställningen och fick en del av sin lön av Skanska 
och Banverket. Exempel på den positiva attityden till tunnelbygget i "Dag för Dag": 
Tunnelbygget kommer att ge kommunen en modern, pulserande, dubbelspårig järnväg som 
betyder mycket för bygdens framtid (Dag för Dag nr 4 1997). 
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I en artikel om mellanpåslaget nämns inte med ett ord de redan då kända effekterna på 
grundvattennivån och protesterna både från miljögrupper och från politiker.  
 
Hittills har arbetet fortskridit mycket bra… Transportvägen liksom hela arbetsområdet skall 
försvinna då arbetet är färdigt och miljön skall återställas till ursprungligt utseende (Dag för 
Dag nr 3 november 1996). 
 
För den allmänna opinionen på Bjärehalvön var Båstad kommun när krisen började om inte 
huvudansvarig så dock delansvarig för tunnelprojektet. Kommuninvånarna var också klart 
mer missnöjda med Båstads kommuns information kring tunnelbygget före giftutsläppets upp-
dagande än efter (Arvidson 1998). Det fanns alltså ett behov för Båstad kommun att snabbt 
distansera sig från de ansvariga för giftkrisen. 
 
En viktig åtgärd, som gav denna distanseringseffekt, från kommunens – Miljö- och hälso-
skyddsnämndens – sida var att redan lördagen den 4 oktober polisanmäla Banverket, Skanska 
och Rhône-Poulenc. 
 
En annan markering var att inte acceptera gemensamma presskonferenser med Banverket och 
Skanska. Presskonferenserna hölls visserligen av hänsyn till medierna i samma lokal och tids-
mässigt i anslutning till varandra, men det stod ändå helt klart att de rörde sig om skilda press-
konferenser. En – avsedd eller ej – konsekvens härav blev att representanter för Båstad 
kommun aldrig kom att intervjuas tillsammans med representanter för Banverket och Skanska 
ett förhållande som i sin tur strök under partsrelationen. 
 
Kommunen lyckades förmedla en David och Goliat-bild av relationerna mellan den lilla 
kommunen och jättarna Banverket och Skanska. 
 
”Lilla Båstad kommun och Banverket och Skanska som är två jättar. Det är inte lätt att 
knäcka nötter ihop med dem… Det är ju inte så lätt för en liten kommun att hävda sig... det är 
alltid den störres villkor som gäller.” (Citat från intervjuer med Båstadbor: Sandberg & 
Thelander 1998).. 
19 
”Vill Banverket bygga sin tunnel så gör de det ändå. En liten kommun är lätt att köra över.” 
(Citat från intervjuer med Båstadbor: Sandberg & Thelander 1998). 
”Kämpar man mot hydror så är det bara att knata på och försöka... Det är stora herrar att 
kämpa mot Banverket och Skanska.” (Citat från intervjuer med Båstadbor: Sandberg& 
Thelander 1998). 
 
Båstad kommun har gång på gång protesterat mot en sänkning av grundvattnet men har körts 
över av Banverket och länsstyrelsen (Expressen 1997). 
 
Trots ibland hårda ord från kommunen så är den allmänna meningen hos de tre huvud-
aktörernas informationsansvariga att samarbetet dem emellan fungerade så tillfredsställande 
man kunde begära efter omständigheterna.  
 
Båstad kommun kunde exempelvis inte bara använda sin egen expertis för presskonferenser 
och pressreleaser utan också fritt utnyttja den expertis som anlitades av Banverket och 
Skanska. Informatörer från kommunen, Banverket och Skanska hade möte varje dag under 
krisens mest akuta skede. Det reguljära informationssamarbete som påbörjats långt innan 
krisen i en partssammansatt informationsgrupp, som sammanträdde månatligen, fortsatte även 
efter krisens utbrott. I decembernumret 1997 av Skanska-Världen – som till skillnad mot 
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oktobernumret inte skickades ut även till Båstadborna – säger kommunstyrelsens och 
ledningsgruppens vice ordförande i en intervju: 
 
Vi har från början velat ha en tunnel och det vill vi fortfarande. Det är en klar målsättning. 
 
Man kan lugnt påstå att relationen mellan Båstads kommun å ena sidan och Banverket och 
Skanska å den andra utåt framstod som mer antagonistisk än vad den var - en bild som låg 
mer i kommunens intresse än i Banverkets och Skanskas. 
 
"Samtidigt förstår man ju också att kommunen inte vill bli sedd som någon som går i ledband 
av Banverket och Skanska som är så fruktansvärt hatade här." (Medlem av kommunens 
ledningsgrupp intervjuad i Andersson & Lundvall 1997). 
 

"Att tvätta bort giftstämpeln" – ett produktprofile ringsproblem 
 
Att uppnå förtroendemålet var mest angeläget när det gällde de bofasta invånarna i Båstad. 
För övriga svenskar, definierade som potentiella turister och färskpotatiskonsumenter, var 
målet ett annat. Båstads näringsliv domineras av turism och jordbruk, i synnerhet tidig potatis. 
Båda näringsgrenarna är känsliga för renomméstörningar och det blev en uppgift för 
kommunen att tillsammans med det lokala näringslivet "tvätta bort giftstämpeln", att åter-
profilera Båstad som ett centrum för förstklassiga jordbruksprodukter och som en ledande 
turistort i Sverige. 
 
Det ligger i nyhetsmediernas natur att fokusera på det dramatiska, känslostarka, problematiska 
och kontroversiella medan det normala och återgången till det normala ges ett mera sparsamt 
utrymme. Rhoca Gil-krisen utgör inget undantag från denna regel. Giftfrågan gavs stort ut-
rymme i nationella medier under akutskedet, men när förhållandena på Bjärehalvön började 
återgå till det normala svalnade medieintresset. Det fick till följd att bilden av Bjärehalvön 
som förgiftad kom att leva kvar i den svenska allmänhetens ögon även efter det att värdena 
återgått till det normala, något som på kort sikt drabbade näringslivet i Båstad hårt. Så sent 
som i mars 1998 tog ICA och SABA ställning mot att distribuera jordbruksprodukter från det 
före detta riskområdet trots att detta förklarats gift- och riskfritt. Energiska påtryckningar från 
LRF och färskpotatisodlarna fick grossisterna att ändra sitt beslut. 
 
För turistnäringen var läget minst lika illa. Antalet bokningar fram till i slutet av februari 1998 
hade sjunkit med 40 % jämfört med motsvarande period 1997. Läget för Båstads näringsliv 
ansågs så allvarligt att regeringen gav länsstyrelsen uppdraget att: 
 
... utreda det samlade behovet av att till allmänheten lämna klargörande information om om-
fattningen av effekter av tunnelbygget genom Hallandsås m.m. med avseende på situationen 
för livsmedelsproducenter och turistnäring i Båstads kommun och dess omgivningar. 
 
Den utredning som producerades ledde dock inte till att regeringen sköt till några medel för 
marknadsföring av Båstads turism och jordbruk, något som man hoppats på i Båstad. 
 
Båstads företagare fick själva stå för profileringsarbetet. Jordbrukets informations- och 
marknadsföringsproblem handlades i nära samarbete med kommunen av LRF och Sydsvensk 
Färskpotatis ek förening, vars viktigaste målgrupper är de stora grossistföretagen och andra 
uppköpare. Båstad Turism, där kommunen är delägare, bearbetade på samma sätt sina större 
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kunder. Den interna kommunikationen med bygdens lantbrukare och företagare i turist-
branschen sköttes av respektive branschorganisation. Tillsammans tog ett antal organisationer 
i Båstad, bl a Båstads Handels & Företagarförening, Torekovs Turist & Badförening, Båstad 
turism, LRF, Industrigruppen och Framtid Båstad fram ett PM kallat "65 förslag för att åter-
skapa bilden av Bjärehalvön som ett attraktivt område för arbete, boende och rekreation". 
 
Strävan att återställa Båstads förlorade renommé hos den svenska allmänheten tog från 
ledningsgruppens sida sig nu framför allt uttryck i de pressreleaser som gavs ut med jämna 
mellanrum. Redan den 22 oktober skriver ledningsgruppen genom sin informationschef i ett 
pressmeddelande: 
 
Nu gäller det att återskapa den mycket goda image som varit Båstads och Bjärebygdens 
kännetecken och som lidit allvarlig skada genom giftskandalen... Det är inte rimligt att 
Båstad kommun och dess invånare skall drabbas av ekonomiska förluster utöver allt det 
lidande som giftolyckan redan inneburit. 
 
De allra flesta pressreleaserna efter detta datum har en positiv grundton. Exempel på rubriker 
och mellanrubriker från pressmeddelandena är: 
 
• "Positiv bekräftelse i Båstad" (97-10-16), 
• "Endast 7 brunnar visar nu spår av förorening"... "Kommunens vatten OK" (97-11-07), 
• "Livsmedelsbranschen enig om fullvärdig produktion på Bjäre" (97-11-13), 
• "Positiva rapporter från Hallandsås" (97-12-18), 
• "Positiva nyheter från Hallandsås. Mjölken flödar åter. Analysmetoder 
    på väg?!" (97-12-23), 
• "Positiva nyheter till Bjäreborna" (98-03-05), 
• "Professor Lars Hagmar: Inga skador bland lokalbefolkningen" (98-03-06), 
• "Nu kommer de positiva nyheterna till Båstad" (98-03-13). 
 
Det var emellertid enligt informationschefen – ej oväntat – svårt att få riksmedierna att 
engagera sig för de positiva nyheter som presenterades. De spreds i första hand genom lokala 
medier till de boende i regionen. En bumerangeffekt uppstod. Flera av de lokala journalisterna 
var kritiska mot kommunens prioritering: 
 
”De försökte hela tiden tona ner det negativa. De skulle ha fokuserat sig mer på kommun-
invånarna och mindre på kommunens rykte.” (Nyhetschef) 
 
”Nu är man mer ute efter att få bort den här peststämpeln från Båstad kommun, nu har det 
från ett rent informationssyfte gått över till ett PR-syfte.” (Reporter) 
 
Bland lantbrukarna fanns enligt informationschefen en viss oro över att avvecklingen av risk-
områdena skulle kunna leda till ett försämrat förhandlingsläge. Det kom också reaktioner från 
befolkningen i Båstad – i synnerhet från dem som drabbats av giftkrisen och som ansåg att 
man ägnat för litet uppmärksamhet åt grundvattenfrågan. 
 
”De stod inte upp bakom mig när jag tyckte att det var för jäkligt detta, då visste jag att jag 
inte hade kommunen i ryggen i början. Utan de på kommunen menade mer att 'Hallå! Så all-
varligt är det inte.” (Citat från intervjuer med Båstadbor: Sandberg & Thelander 1998) 
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Något hårddraget kan man påstå att den imagepåverkande information, som var tänkt att via 
nationella medier lugna svenska nypotatisätare och potentiella turister, genom lokala medier 
främst nådde lokalbefolkningen som reagerade negativt på vad de uppfattade som en idylli-
sering av det verkliga läget på Bjärehalvön. 
 
Informationschefen är väl medveten om kritiken och säger så här om den oundvikliga balans-
gång som krisinformation i snäv mening innebär: 
 
Under hela denna period har kravet på nyanser beträffande beskrivningen av den faktiska 
situationen varit stort. Å ena sidan har det gällt att varna för ett gift, som i koncentrerad form 
kan vara farligt för människor, djur och natur. Å andra sidan har det gällt att undvika sådana 
överdrifter som ger en felaktig bild och som skapar en oro 
som i vissa fall kan orsaka ännu större skada. 
 
 

Banverket som aktör 
 
Sakinnehållet i detta avsnitt bygger främst på intervjuer med informationsdirektör Karin 
Rosander och projektledare Jan Skoglund på Banverkets stab, intervjuer med informations-
chefen på Södra Banregionen, Eva Johannesson, informatör Christina Held i Båstad samt 
dokument av olika slag som ställts till mitt förfogande. 
 

Organisation 
 
När krisen tar sin början de första dagarna i oktober befinner sig Banverkets båda ledande 
informatörer på en järnvägsmässa i Jönköping. De får veta att "någonting har hänt som 
förgiftar kor och dödar fiskar". Informatörerna är fullständigt oförberedda och ovetande men 
misstänker att tunnelbygget har med problemen att göra. Att dessa orsakats av Rhoca Gil 
förstod man långt senare. Man var snarare benägen att misstänka sabotage. 
 
Informatörerna såg inledningsvis händelserna som tillfälliga och lokala och valde därför att 
ligga lågt tills vidare. Man fann därför ingen anledning att bilda en krisgrupp. Först när 
telefonsamtalen från medierna började komma till Banverkets huvudkontor i Borlänge och 
inte bara till Båstad och till regionkontoret i Malmö efter den första demonstrationen i Båstad 
den 5 oktober insåg man att händelserna var av nationellt intresse. 
 
Vad som slutligen utlöste bildandet av en krisgrupp var dock att man den 6 oktober fick veta 
att Båstad kommun polisanmält Banverket och Skanska, en händelse som också ledde till att 
tunnelbygget tillfälligt stoppades. Krisgruppen kom till att börja med att bestå av general-
direktören Bo Bylund, informationsdirektören Karin Rosander samt ytterligare två chefer på 
central nivå. Gruppen utökades med projektledare Jan Skoglund och södra regionens 
informationschef Eva Johannesson. 
 
Under större delen av oktober hade gruppen ett dagligt timslångt telefonmöte med huvudsyfte 
att förbereda sig inför dagens väntade medieanstormning. Vissa kontakter förekom med 
Skanska eftersom man hade gemensamma presskonferenser, men det var aldrig frågan om 
någon gemensam taktik. Man hade i och för sig önskat intimare kontakter med Båstad 
kommun, men som professionella informatörer kunde man förstå och respektera avstånds-
tagandet från kommunens sida. 
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Banverkets krisinformation  
 
Krisinformation i snäv mening till invånarna i Båstad från Banverkets sida var begränsad. 
Den bestod egentligen bara av en jourtelefon i Båstad som var öppen för allmänheten sex 
timmar varje vardag och som utnyttjades av 1 % av Båstadborna (Arvidson 1998). Banverket 
deltog också i de olika möten och demonstrationer som ordnades. 
 
Ansvaret för den egentliga krisinformationen vilade främst på Båstad kommun. Vad Ban-
verket gjorde var att ge understöd till kommunens ledningsgrupp och informationskontor i 
form av experthjälp. 
23 
 

Banverkets nyhetsinformation  
 
Under krisens första veckor lades merparten av resurserna på nyhetsinformation, förmedlad 
via presskonferenser, pressmeddelanden och andra presskontakter kring krisen. Banverket ut-
sattes liksom Båstad kommun och Skanska för ett eskalerande tryck från medierna. Enligt en 
analys gjord av Jan Skoglund kan mediernas behandling av giftkrisen vid Hallandsås delas 
upp i tre perioder: 
 
1. Den första delen varade från den 3 oktober till den 6 oktober. Temat var fram till dess 
"mystiska händelser". 
2. Från den 6 oktober till den 16 oktober var temat "miljöskandalen". Demonstrationer och 
opinionsmöten ordnas, ministrar uttalar sig. 
3. Från den 16 oktober och nio dagar framåt kulminerade trycket med temat "vem är skyldig 
– straffa de skyldiga" som framför allt kvällspressen drev. 
 
Efter den 25 oktober svalnade medieintresset. För Banverkets del innebar det att man kunde 
förbättra framförhållningen i sin kommunikation och därigenom målstyra den i högre grad. 
 
 

Banverkets strategiska information 
 
För Banverket var Rhoca Gil-krisen mer en fråga om issues management än om krisinfor-
mation. 
 
 

Utgångsläget katastrofalt 
 
Under perioden fram till giftkrisen hade Banverket i sin kommunikation med de boende på 
Bjärehalvön agerat tämligen stelt även om alla lagregler följts är det gäller markägar-
sammanträden, information till berörda myndigheter, inhämtande av tillstånd m.m. 
Banverkets kommunikation med de boende på Bjärehalvön var i enlighet med en traditionell 
myndighetskultur. 
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"Den som behöver information i ett sånt här sammanhang får försöka se till att skaffa sig det, 
den finns tillgänglig, men den serveras inte på fat framför en på frukostbordet." (Representant 
för länsstyrelsen i Skåne) 
 
Från Banverket till de Båstadbor som inte var direkt berörda i egenskap av markägare var 
kommunikationen ensidig. Kanalerna var utställningslokalen i Båstad tätort och de köpta 
sidorna i tidningen "Dag för Dag". Frågan om grundvattensänkningen undveks om möjligt. 
En av Skanskas informatörer ansåg att Banverket misskött grundvattenfrågan opinions-
mässigt, en åsikt som delades av andra lokala intressenter. 
 
"Deras attityd var ganska stroppig och de ville inte lyssna till vad någon sade om grund-
vattnet. De var inte alls mottagliga för allmänhetens åsikter. Den attityden har ändrats litet 
efter alla problemen." (Företrädare för Naturskyddsföreningen, Bjärekretsen) 
 
"Banverket såg det nog så att ‘vad har allmänheten med det här att göra, det ordnar ju sig så 
småningom ändå.’ Informationen bakåt till allmänheten, den var ju för dålig, det ju först nu 
den har kommit." (Företrädare för "Tre byar") 
24 
På "Tre Byars" initiativ ordnades den 31 juli 1997, två månader innan giftkrisen utbröt, ett 
möte med Banverket om grundvattenproblemen. 
 
"Vi ville ha information från Banverkets sida vad de höll på med, hur mycket grundvatten-
sänkning det var. Vi var starkt oroade av den grundvattensänkning som vi förstod hade hänt 
men som vi inte hade fått upplysningar om. Här sinade mer eller mindre sjuttio brunnar utan 
något som helst samråd." (Företrädare för "Tre byar") 
 
"Vi fick en upplysning på det mötet om Rhoca Gil. Banverkets representant förklarade hur det 
var; en plastmassa som skulle täta tunneln, det var ett undermedel. Visserligen var den ena 
komponenten litet giftig, men när den blandades med den andra så blev det hela totalt 
ogiftigt, det var absolut ingenting att oroa sig för.” (Företrädare för "Tre byar") 
 
Om Båstadsbornas förtroende för Båstad kommun var ogynnsamt när krisen började var det 
ännu sämre för Banverket och det sjönk ytterligare medan krisen pågick. Under en intervju 
mars 1998 med flera företrädare för "Tre Byar" yttrade en av dessa, utan att någon av de 
övriga protesterade: 
 
"Jag anser att Banverket är kriminellt och en miljömarodör och att de mot bättre vetande 
nästan har hållit på att förgifta kor och fiskar, de har också utsatt befolkningen, bland annat 
oss, för förgiftningsrisker i och med att de injicerade akrylamid i grundvattenskikt när det 
visste att vi tog vatten från det här grundvattnet." (Företrädare för "Tre byar") 
 
Även lokala medier var misstänksamma mot Banverket. 
 
"Men jag kan väl säga så här att tillförlitligheten eller tilltron till den informationen som 
kommit från Banverket (och Skanska) har väl inte varit lika hög som den som kommit från 
Båstad kommun. Även om man har kollat alla uppgifterna så har jag nog känt att det som 
kommer från Banverket (och Skanska) det får man försöka läsa litet mellan raderna, för de 
vill ju gärna vinkla det till sin fördel." (Journalist) 
"PR-filosofin har tagit över. Man vill rentvå sig själva på andras bekostnad, gärna på Rhône-
Poulencs bekostnad." (Journalist) 
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Ståndpunktsmålet underordnas förtroendemålet 
 
Banverkets informatörer var väl medvetna om det olyckliga utgångsläget. Ståndpunktsmålet, 
att förklara tunnelns nödvändighet, fick till att börja med underordnas målet att återvinna det 
förlorade förtroendet. 
 
I "Informationsplan för Projekt Hallandsås 1998", färdigställd december 1997, beskrivs 
informationsproblemet så här: 
 
Bygget, Banverket och Skanska saknar trovärdighet... För att överhuvudtaget kunna 
kommunicera lokalt kring tunnelns nytta, trafikalternativ, för bygden etc. måste Banverket 
och bygget vara trovärdigt. Trovärdiga blir vi om vi agerar öppet och redovisar både det som 
är positivt och negativt. Därefter måste projektets nytta nationellt regionalt och lokalt 
kommuniceras. 
25 
De mål som sattes upp för den externa informationen var: 
 
• Banverket och projektet skall ha ett lokalt förtroende att genomföra sanering, skade-
regleringen, miljörevision och eventuellt fortsatt bygge på ett miljösäkert sätt. 
• Verksamheten skall präglas av miljömedvetenhet, kvalitet, öppenhet, ärlighet, ansvar och 
dialog. 
• Både positiva och negativa händelser och resultat skall kommuniceras. 
• Budskapet att vi vill bygga vidare på ett miljösäkert sätt skall kommuniceras. 
• Nyttan med projektet, varför tunnlarna är så viktiga skall kommuniceras. 
• Om det visar sig att det inte går att bygga miljösäkert skall även detta budskap 
   kommuniceras liksom konsekvenserna av detta. 
 

Förtroendet återupprättas 
 
Liksom för Båstad kommun är förtroende ett nyckelbegrepp för Banverket och ett centralt 
inslag i Banverkets informationsstrategi. "Utan förtroende klingar budskapen ohörda" 
konstateras det i informationsplanen. Strategin innehåller tre vägar för förtroendeskapandet: 
 
1. Genom att använda rätt företrädare. 
För Banverkets del var rätt företrädare Bo Bylund, generaldirektör sedan den 1 september 
1997 och sålunda historiskt obelastad av Banverket och tunnelprojektet. Bo Bylund hölls i 
krisens inledning i bakgrunden för att hans ”deniability” inte skulle påverkas negativt. 
Eventuella misstag som gjordes och felaktiga och/eller motstridande uppgifter som lämnades 
under de första dagarnas kaos och förvirring borde helst inte belasta organisationens främsta 
företrädare. 
 
Vi sparade generaldirektören som frontman tills det krävdes, dvs. till 6/10. (PM upprättad av 
Banverkets informationschef i Södra Banregionen). 
 
I ett öppet brev i NST skrev Bo Bylund den 13 oktober 1997: 
Bara tanken på att några människor skulle ha kommit till skada känns övermäktig. All till-
gänglig kompetens måste nu bistå med att saneringsprogrammet genomförs och att de lång-
siktiga effekterna analyseras och hela tiden följs upp. De som drabbats har rätt till ersättning 
enligt gällande lagstiftning. 
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Men Bo Bylund framträdde inte bara i medierna i rollen som Banverkets företrädare. Han 
träffade också flera av de drabbade personligen. Enligt Banverkets informatörer fungerade 
detta påfallande väl. Han hade "deklarerat ett klart ansvar för det inträffade” och "reagerat 
känslomässigt" samt "visat empati med drabbade". 
 
"Halv sex ringde det på dörren och jag gick och öppnade. Då stod faktiskt Bo Bylund där 
utanför. Vi blev jätteglada... Han kom in här som vilken vanlig människa som helst och det 
kändes jätteskönt.” (Drabbad Båstadbo intervjuad i Andersson & Lundvall 1997) 
 
Bylunds agerande ansågs så framgångsrikt att förhoppningen var att den lokale frontmannen 
och platschefen skulle "laddas med förtroende" från generaldirektören. 
26 
2. Genom att använda rätt övertalningsstrategi. 
Eftersom ämnesinvolveringen (för en närmare diskussion av begreppet se Palm 1994) för 
tunnelbygget är hög, dvs. Båstadborna är starkt involverade i frågan, så ansågs relevant och 
saklig VARFÖR-information vara den rätta retoriska strategin. 
 
3. Genom att använda rätt övergripande budskap. 
Dessa var: 
• Banverket har ansvar för det inträffade. 
• Banverket kommer att sanera där det behövs. 
• Banverket kommer inte att fortsätta med tunneln om inte detta kan ske på ett miljösäkert 
sätt. 
• De drabbade skall hållas skadeslösa. 
 
Allt tyder på att man lyckades få fram dessa budskap i sin nyhetskommunikation under de 
första veckorna av krisen. 
 
"Sen inträffade det ju ganska tidigt att de insåg att det var bättre att lägga sig platt och 
erkänna sitt misstag och efter det flöt det rätt fint." (Journalist) 
 
"Både Banverket och Skanska insåg en bit in på det här att det är bäst att lägga sig platt på 
golvet och erkänna allt." (Journalist) 
 
"De hade tagit lärdom av Mona Sahlin-affären. De sa ifrån från början: jajamensan, vi har 
gjort fel, det är vårt fel alltihopa, nu ska vi göra allt vi kan för att rätta till det här." 
(Journalist) 
 
4. Genom att använda rätt medievalsstrategi. 
Den strategi som valdes var personliga kontakter via möten och sammankomster kombinerat 
med kontinuerlig skriftlig information – inte traditionella masskommunikationskampanjer. 
 
Stora ståndpunktsannonser ansågs göra mera skada än nytta. Istället bygger strategin på 
"personliga relationer i nätverk i Båstadtrakten" uppnådda genom walking and talking. 
Tvåvägssymmetrisk kommunikation (Grunig & Hunt 1984) med intressenterna eftersträvas. 
 
För att verkställa strategin anställdes en lokal informatör. Man ville ha en kvinna för att om 
möjligt mjuka upp bilden av Banverket som en hård och okänslig miljömarodör. Den lokala 
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informatören tillträdde den 20 november och hon har sedan dess tillsammans med Banverkets 
platschef i Båstad ansvaret för den lokala kommunikationen. 
Hon berättar om hur hon arbetar: 
 
"Vad vi har gjort är att vi har varit ute och lyssnat på folk och haft möten om vad folk vill ha. 
Man har ju varit hemma hos många av dem på besök för att höra om det finns speciella 
önskemål. Jag har haft väldigt mycket kontakt med potatisodlare och många andra odlare i 
olika inriktningar... De kommer ju väldigt nära en eftersom vi bor här och alla bor här och är 
här hela veckan, man blir kompis och vän med dom." 
 
 
Från myndighetsinformation till issues dialog  
 
Banverkets kommunikation med Båstadborna före giftkrisen var ensidig men korrekt ur ett 
myndighetsperspektiv och stred egentligen inte mot Banverkets informationspolicy från 1992, 
som formellt (men knappast reellt) fortfarande gäller. De övergripande målen för den externa 
informationen i denna policy är: 
 
• Skapa förutsättningar för att öka järnvägens konkurrenskraft. 
• Ge en enhetlig, tydlig och saklig bild av Banverket samt vår roll och vårt ansvar i trafik-
politiken. 
• Ge kunskaper om vår verksamhet och våra resultat. 
• Skapa gynnsamma förutsättningar för en kontinuerlig rekrytering av kompetent och 
engagerad personal. 
 
Inget av målen handlar om att öppna en dialog eller att främja ett ömsesidigt informations-
utbyte med olika intressenter. Krisen innebar ett trendbrott för Banverkets externa kommuni-
kation som kan avläsas såväl i planeringsdokumentet som i tillämpningen av det. Det handlar 
– i varje fall i Båstad – inte längre i första hand om att från en upphöjd myndighetsposition 
tala till medborgarna. Banverkets lokala informatör i Båstad uttrycker den nya policyn – 
enkelt men tydligt: 
 
Att vara ödmjuk och att lyssna, det är nog det viktigaste. 
 
 

Skanska som aktör 
 
Sakinnehållet i detta avsnitt bygger huvudsakligen på intervjuer med informationsdirektör 
Lennart Hallberg, informationschef Lisa Lindh och Jan-Gunnar Glave, chef för Skanskas 
affärsområde Civil Engineering och ansvarig för saneringsarbetet, samt på olika dokument. 
 

Organisation  
 
Liksom övriga aktörer var Skanskas informatörer fullständigt oförberedda när giftkrisen 
inträffade Det fanns visserligen utarbetade beredskapsplaner som anvisade hur informations-
frågorna skulle hanteras vid en eventuell katastrof i samband med tunnelbygget, men planerna 
var anpassade till händelser som brand i tunneln, större ras m.m. För en händelse som gift-
krisen fanns inga färdiga informationsplaner. 
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En krisgrupp bildades emellertid snabbt bestående av VD, informationsdirektör, miljöchef, 
och några andra topptjänstemän. Gruppen sammanträdde liksom motsvarande grupp inom 
Banverket varje morgon så länge den akuta krisen varade för att så långt som möjligt för-
bereda de dagliga presskonferenserna. Under den akuta krisen förstärktes gruppen med en 
krisinformationsexpert från det stora PR-företaget Burson & Marsteller. 
 
 

Skanskas krisinformation och nyhetsinformation  
 
För Skanska var den primära målgruppen för den egentliga krisinformationen tunnelarbetarna. 
För externa målgrupper inrättade Skanska ett eget informationskontor i Båstad för att ta emot 
och besvara frågor från allmänhet, press, myndigheter m.m. Liksom Banverket bistod man 
kommunen med experthjälp av olika slag och deltog i olika möten så länge krisen varade. 
 
I övrigt prioriterades nyhetsinformationen. Skanska var snabb med att tillsammans med 
Banverket ta på sig ansvaret för händelserna och lovade att återställa förhållandena till de 
normala. Stora resurser lades ner på att reda ut faktaförhållandena kring giftet, dess farlighet 
på kort och lång sikt för människor, djur och växter m.m. 
 
Skanskas huvudbudskap var i princip desamma som Banverkets: vi tar ansvar, vi kommer att 
sanera, vi bygger inte vidare utan miljögarantier, drabbade skall hållas skadeslösa; ett för-
hållande som är naturligt eftersom Banverket och Skanska både av journalister och av Båstad-
bor sågs som en enhet. Man gjorde sällan uttalanden om Banverket eller Skanska, oftast om 
Banverket och Skanska. 
 
Skanskas policy rörande nyhetsinformationen var att den skulle präglas av ärlighet, till-
gänglighet, saklighet och öppenhet. Ambitionerna försvårades av att Skanska tillsammans 
med Banverket hemlighöll de provresultat som påvisade Rhoca Gils giftighet under tre dagar i 
slutet av september. Skälet till att man dolde resultaten var att man helt enkelt inte trodde på 
dem – de föreföll orimliga. 
29 
Något som tyder på att Skanska avvek från sin policy efter detta mörkläggningsförsök, som 
avslöjades av kommunens miljöchef, har inte framkommit. 
 

Skanskas strategiska information  
 
Skanska betonar att tunneln är Banverkets projekt, det är Banverket som "äger" problemet. 
Det innebär att Skanska inte behöver ta på sig något ansvar för vad som hänt innan Skanska 
tog över tunnelbygget våren 1996, ej heller för vad som händer efter giftkrisens avklingande. 
Skanskas del av ansvaret är begränsat till att det var Skanska som stod för det faktiska 
användandet av tätningsmedlet Rhoca Gil. 
 
Skanskas kanaler för den strategiska informationen till Båstadborna, förutom lokala och 
nationella medier, var ett specialnummer av Skanskas personaltidning Skanska-Världen, 
daterat redan den 8 oktober, som snabbt distribuerades till samtliga kommuninvånare. Det kan 
diskuteras om åtgärden fick avsedd effekt. När tidningen kom ut var Skanskas (och Ban-
verkets) anseende i botten. Enligt en av informatörerna sågs Skanska som "jätten Gluff 
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Gluff". Med en viss överdrift kan man påstå att information från en avsändare oavsett bud-
skap kommer att tolkas på ett illvilligt sätt om avsändaren har en negativ prestige (Palm 
1994). 
 
Av de 16 Båstadbor som Helena Sandberg och Åsa Thelander intervjuade i december 1997 
(Sandberg & Thelander 1998) var alla utom en starkt kritiska till tidningsutskicket. Man 
reagerade minst lika mycket över tilltaget att skicka ut en tidning som över innehållet i den. 
Tidningen anklagades för att vara partisk, alltför påkostad, som "tyck-synd-om-mig-
information", som reklam och marknadsföring. 
 
”Det är ju bara att skyla över som gäller när det skickar ut detta. De har ju fördärvat så 
mycket här. Jag tycker inte det är schysst”. (Citat från intervjuer med Båstadbor: Sandberg & 
Thelander 1998) 
 
”De ville vi skulle tycka synd om dem. Men det har de ingenting för. Det är ingen som tycker 
synd om dem... De kunde ha sparat pengarna till skadestånd”. (Citat från intervjuer med 
Båstadbor: Sandberg & Thelander 1998) 
 
”De beskriver allt flott och reklammässigt. Jag köper inte allt det... Allt är så fint och de är så 
proffsiga”. (Citat från intervjuer med Båstadbor: Sandberg & Thelander 1998) 
 
Aktieägarna viktig intressentgrupp 
En viktig intressentgrupp för Skanska var och är aktieägarna. Som väntat sjönk börsvärdet på 
Skanska-aktierna i anslutning till giftkrisen. Man lät informationskonsultföretaget JKL göra 
en så kallad arenaanalys bland annat för att få en bild av hur aktiemarknaden såg på 
händelseförloppet. 
 
Börsanalytikern Björn Davegårdh, chefredaktör på "Börsveckan" (Skanska- Världen, special-
nummer december 1997) gör en jämförelse – som självfallet utfaller till Skanskas fördel – 
med rederiet Nordström & Thulins beryktade reaktion när Estonia sjönk: Först av allt 
meddelades aktieägarna att fartyget var försäkrat till sitt fulla värde och att olyckan således 
inte påverkade bolagets ekonomi. 
 
Davegårdh menar att ett antal handlingar med starkt symbolvärde bidrog till att begränsa 
skadorna på Skanska aktien, t ex budskapet från ledningen att "vi delar våra anställdas oro och 
tar fullt ansvar för alla skador", gesten att bjuda tunnelarbetarna på en resa till Teneriffa i 
november 1997 samt snabba skadeersättningar till drabbade bönder – och information om att 
ersättningarna har ägt rum. 
 
Till skillnad mot Banverket släppte Skanska fram sin VD Claes Björk omgående under den 
allra värsta turbulensen. Det ligger i sakens natur att hans framträdanden i olika medier inte 
blev lika väl förberedda som Banverkets generaldirektörs, något som man på sina håll 
beklagar inom Skanska. 
31 
 

Ansvar och skuld  
 
Det viktigaste budskapet från såväl Banverket som Skanska var "vi tar vårt ansvar", ett 
budskap som fick stort genomslag i medier och hos allmänheten. Ansvar innebär för Ban-
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verket och Skanska att så långt som möjligt hålla de drabbade skadeslösa och återställa 
naturen till ursprungligt skick – inte ett erkännande av skuld. 
 
Vi ska också visa för oss själva och för alla boende på och runt åsen att vi kan städa upp efter 
oss och återställa miljön i ett bra skick. Vi ska också tillsammans med Banverket se till att 
alla drabbade av vårt agerande hålls skadeslösa. (Skanskas VD Claes Björk i Skanska-
Världen 8/97) 
 
Skulden till det giftiga tätningsmedlet kom att användas lägger Skanskas VD delvis på 
Banverket: 
 
En vattendom reglerar hur mycket grundvattnet får sänkas i Hallandsås i samband med 
tunnelbygget. Vi var angelägna att hjälpa vår beställare Banverket att efterleva domen och 
minska miljöpåverkan på åsen. Skanska föreslog en s.k. lining – dvs. att tunnlarna skulle kläs 
in med betong – men Banverket valde att pröva ett kemiskt tätningsmedel. (Claes Björk i 
Skanska-Världen 8/97) 
 
I en debatt den 16 oktober i TV 4 påpekar Skanskas vice VD och miljöexpert Per Westlund att 
Skanska följt de anvisningar de fått från Banverket, men att dessa visade sig vara otillräckliga 
(Dahlgren, Carlsson & Ulin 1998). Självfallet läggs en stor del av skulden på Rhône-Poulenc, 
tillverkaren av Rhoca Gil: 
För all information om skydd, hanteringen och dimensionering frågade vi leverantören. Vi 
trodde att de var bäst eftersom de har 20 års erfarenhet. Det är tydligt att det var fel att lita 
på dem. Vi har fått vilseledande information från tillverkaren. (Jan-Gunnar Glave i Skanska-
Världen 8/97) 
 
Banverkets generaldirektör Bo Bylunds artikel i Dagens Nyheter den 14 oktober utstrålar 
ansvarskänsla och empati men knappast skuld för Banverkets räkning. 
 
Mot den här bakgrunden är miljöolyckan med Rhoca Gil dubbelt tragisk. De negativa 
effekterna på djur och natur är uppenbara. Men olyckan i sig har också skadat järnvägens 
anseende. Det gäller därför för alla inblandade att hålla huvudena kalla så att inte lösningar 
tvingas fram som långsiktigt leder till ytterligare negativa effekter på miljön. 
 
Uttrycken "miljöolyckan" och "tragisk" leder snarare tankarna till en naturkatastrof än till en 
kris orsakad av missbedömningar, övermod och oförsiktighet. Ej heller i debatten i TV 4 med-
ger Bo Bylund någon skuld. Han menar att vad som orsakat grundvattenproblemen är att 
geologer och hydrologer har underskattat vatteninträngningen (Dahlgren, Carlsson & Ulin 
1998). 
 
Samma tema finns Bo Bylunds brev "Till alla invånare i Båstad kommun":2 
... När jag tillträdde som chef för Banverket den 1 september i år kände jag att jag började i 
en verksamhet med en självklar miljöprofil. Järnvägen är i sig miljövänlig. Miljöexperter 
hade anställts. Trots detta har skadan skett. 
 
Skulden läggs på de miljöexperter som anlitats. 
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Analys  
 
Det kan diskuteras om ett maximalt förtroende från medborgarnas sida gentemot myndigheter 
och medier under normala omständigheter är ett eftersträvansvärt samhälleligt tillstånd 
(Nordlund 1994). Under den akuta fasen av kris är det dock så. Krisen löses snabbast om 
människor utan ifrågasättande följer myndigheternas anvisningar förmedlade direkt från 
myndigheten eller via lokala medier.  
 
När den akuta krisen har övergått till att bli en tvistefråga, när ansvarsfrågan skall diskuteras, 
slutsatser för framtida kriser dras och betyg skall sättas på myndigheternas krishantering kan 
ifrågasättande, kritik och olika åsikter i rimliga doser från demokratisk ståndpunkt ses som ett 
friskhetstecken. 
 
 

Kriterier för effektiv krisinformation  
 
För att krisinformation skall vara ändamålsenlig måste den fylla vissa informationstekniska 
kriterier. 
 
• Informationen skall vara begriplig. 
Till skillnad mot t ex vad som fallet under Tjernobylkrisen (Nordlund 1994, Stütz 
1987) finns det ingenting som tyder på att krisinformationen i Båstad försvårades 
av några begriplighetsproblem. 
 
• Informationen skall vara relevant – dvs. av det slag som de drabbade efterfrågar 
och behöver i ett visst läge. 
Detta kriterium innebär inte bara att viktig information skall vara tillgänglig för mål-
grupperna utan också att den inte skall drunkna i ovidkommande information. 
 
• Informationen skall vara interaktiv 
Även om sändaren eftersträvar maximal kontroll över kommunikationssituationen är det inte 
självklart att all information skall vara envägsinformation. Informationens relevans ökar 
självfallet om mottagarna ges möjligheter att definiera sina informationsbehov för 
informationsledningen. I Båstad användes POSOM gruppen framgångsrikt för detta ändamål. 
Den interaktiva informationen är också en förutsättning för sändaren skall kunna avläsa 
stämningar och opinioner i befolkningen. Under krisen i Båstad hade socialchefen i uppdrag 
att "undersöka om det fanns tendenser till social oro". 
 
• Informationen måste vara entydig. 
Budskap som strider mot varandra kan vara förödande (Nordlund 1993, Larsson & Nohrstedt 
1996, Palm 1996). För att undvika detta är det viktigt att sändarsidan centraliserar 
informationen. I Båstad var intentionen att all extern information från kommunens sida skulle 
gå genom beredskapsgruppens informationschef. Nu blev det av olika skäl inte exakt som 
beredskapsgruppen ville, men man var under hela krisperioden mycket angelägen om att 
förhindra att motsägelsefulla budskap kom ut. Viss förvirring skapades dock av budskap från 
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen som inte var helt i linje med de besked som givits av 
kommunen. 
34 
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• Informationen och kanalerna för denna måste målgruppsanpassas. 
Som framgått ovan använde Båstad kommun en rad olika kanaler för sin krisinformation. 
– Ju mer drabbade målgrupperna var, desto större anledning att använda interaktiva kanaler 
som telefonsamtal från kommunen och besöksverksamhet. 
– Till mer eller mindre indirekt berörda användes såväl mekaniska kanaler – anslagstavlor, 
flygblad m.m. – som personliga – telefonlinjer till kommunen, informationsmöten m.m. 
– Särskilda intressenter som lantbrukare och affärsmän nåddes i hög grad av formella och 
informella nätverk som LRF, företagarföreningar m.m. 
 
 

Förtroendeskapande information 
 
Förtroende kan sägas vara ett strategiskt mål, i den meningen att det i första hand ligger i 
sändarens intressen (även om medborgarna gärna vill ha förtroende för "sina" myndigheter). 
Samtidigt är förtroende både en förutsättning för och en följd av ett framgångsrikt hanterande 
av krisen och den informativa kriskommunikationen. 
 
En viktig anledning för en kommuninvånare att ha högt förtroende för kommunledningen är 
att den och dess informationshantering uppfattas som kompetent. Också viktigt för förtroendet 
är att sändaren uppfattas som stående på "det godas sida". För Båstad kommuns del blev det 
viktigt att markera ett avståndstagande från "de onda makterna" Banverket och Skanska. 
 
En annan viktig förutsättning för förtroende är att sändaren i ord och handling visar empati för 
och medkänsla med de drabbade. För att ge intryck av rättrådighet, empati, ansvarstagande, 
omtänksamhet och medkänsla kan sändaren dels använda rena symbolhandlingar, dels 
handlingar med symbolvärde. Rena symbolhandlingar har ingen annan funktion än att 
kommunicera sändarens känslor.  
 
Exempel på en sådan handling från tunnelmotståndarnas sida är demonstrationen den 12 
oktober 1997. En annan typisk ren symbolhandling är en tyst minut. Handlingar med symbol-
värde har egentligen en annan huvudfunktion, men de uttrycker samtidigt en attityd eller en 
känsla. Exempel på sådana handlingar under giftkrisen är kommunens polisanmälan av Ban-
verket och Skanska, som uttrycker avståndstagande, Banverkets generaldirektörs personliga 
besök hos de drabbade, som uttrycker medkänsla, Banverkets och Skanskas snabba 
ekonomiska uppgörelser med de drabbade som uttrycker ansvarstagande och Skanskas 
initiativ att bjuda tunnelarbetarna på en solresa, som uttrycker omtänksamhet. 
 
Handlingar kan förstås också – oavsiktligt – uttrycka känslor och attityder som är motsatsen 
till de ovan beskrivna. Marknadsföringsbudskapet "allt är normalt igen" var riktat till den 
svenska allmänheten men, eftersom nationella mediers intresse för budskapet var svagare än 
lokala och regionala mediers, nådde det främst de boende i regionen. Budskapet kom av de 
Båstadbor som inte är näringsidkare, främst naturligtvis de direkt drabbade, att uppfattas som 
en brist på empati, som ett bagatelliserande av de svårigheter som drabbat bygden. 
 
Huruvida marknadsföringen av Båstads turism och färskpotatis till svenska livsmedels-
konsumenter och turister varit framgångsrik är omöjligt att säga på detta stadium. Kanske det 
initiala motståndet hade klingat ut av sig självt även utan marknadsföringsinsatserna. Det kan 
till och med vara så att dessa motverkade sitt syfte, att de fungerade som en påminnelse om 
giftskandalen för potentiella kunder – "ingen rök utan eld”. 
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Figur 5 Faktorer som påverkar förtroendet för en myndighet under en kris. 
 

36  
Slutsatser 
 
De kriser och katastrofer som drabbat Sverige under de senaste decennierna och som 
analyserats av SPF, t ex Tjernobylolyckan, Estoniakatastrofen, ammoniakolyckan i Kävlinge 
och snöovädren i Skåne 1979 och Västsverige 1996, har antingen varit i form av rena natur-
katastrofer eller att betrakta som incidenter orsakade av en serie olyckliga omständigheter. De 
har inte på samma sätt som giftkrisen på Bjärehalvön varit sammankopplade med en tviste-
fråga med klara frontlinjer och med klara hjälte-, och framför allt, skurkroller. 
 
Under giftkrisen befanns omedelbart två av aktörerna – Banverket och Skanska – skyldiga 
såväl av ledande rikspolitiker, kommunpolitiker och kommuntjänstemän, massmedier som av 
allmänheten. Ett tecken på hur stark vreden var gentemot de skyldiga är att demonstrationen 
den 12 oktober lyckades mobilisera dryga 5 000 deltagare på ca 14 000 invånare, en händelse 
som helt saknar motsvarighet vid tidigare kriser i Sverige. 
 
Under förperioden hade framför allt Banverket men även Skanska förverkat sitt förtroende 
bland invånarna runt den planerade Hallandsåstunneln genom ett okänsligt hanterande av 
grundvattenfrågan. När giftkrisen uppstod kan man tala om ett rent hat från många Båstadbor 
mot dessa aktörer. Även förtroendet för Båstad kommun i samband med tunnelbygget var 
skakat eftersom kommunen – före giftkrisen – av Båstadborna ansågs stå på Banverkets och 
Skanskas sida. 
 
När Båstad kommun tog på sig ansvaret för krisinformationen till invånarna var det 
livsnödvändigt för kommunen att återvinna båstadbornas förtroende. Utan detta förtroende var 
kriskommunikationen dömd att misslyckas. En handling med stark symbolisk betydelse, som 
möttes med djup tillfredsställelse av Båstadbor och med gillande av medier, var kommunens 
polisanmälan av Banverket och Skanska. Med andra ord: en myndighet ökar förtroendet för 
sitt eget agerande genom att sänka förtroendet för en annan myndighets agerande. 
 
Händelserna vid Hallandåsen visar att en god informationsberedskap inte alltid bara är 
beroende av en professionell planering av krishantering och kriskommunikation. Graden av 
förtroende för de inblandade myndigheterna påverkar utfallet av kriskommunikationen. 
Båstad kommuns krishantering och kriskommunikation har såvitt man an bedöma varit 
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effektiv och ändamålsenlig. Men det som verkligen fick Båstadborna att återfå förtroendet för 
sin kommun var dess avståndstagande rån "de onda makterna".  ett kommande krisläge är det 
inte särskilt troligt att den för kriskommunikationen ansvariga myndigheten – kommunen, 
länsstyrelsen, det statliga verket – har en annan myndighet att använda som syndabock. 
Förtroendet från medborgarna måste finnas redan när krisen inträffar. 
37 
 

Sammanfattning 
 
"Hallandsåstunneln som tvistefråga, kris och förtroendeproblem" är en del av ett forsknings-
projekt kring kommunikationen mellan medborgare, myndigheter och medier i samband med 
tunnelbygget genom Hallandsås med tonvikt på den kritiska period hösten 1997, då det upp-
dagades att tätningsmedlet Rhoca Gil förgiftade vattendrag och brunnar. Uppdragsgivare är 
Styrelsen för psykologiskt försvar och Tunnelkommissionen. 
 
Studien, som bygger på 19 intervjuer med nyckelpersoner samt dokument av olika slag, syftar 
till att beskriva och analysera hur huvudaktörerna i dramat, i första hand Båstad kommun och 
Banverket, kommunicerade med varandra, med medierna, med allmänheten och med de 
speciella grupper som agerade som företrädare för allmänheten. 
 
Fram till giftkrisens utbrott var Hallandsåstunneln en issue – en tvistefråga, som handlade om 
ekonomiska och transportmässiga vinster mot förlorade naturvärden och sänkt grundvatten-
nivå i området. Under denna period framstod Båstad kommun för Båstadborna som allierad 
med tunnelkonsortiet Banverket och Skanska. När giftkrisen bröt ut förvandlades tvistefrågan 
till ett kriskommunikationsproblem. 
 
Det stod klart för alla att Banverket och Skanska var de ansvariga och starka negativa 
reaktioner riktades mot dessa aktörer från såväl allmänhet och medier. Förtroendet för Ban-
verket och Skanska var i botten och det blev viktigt för Båstads kommun, som ansvarade för 
den egentliga kriskommunikationen, att distansera sig från de skyldiga för att behålla och 
helst öka sin trovärdighet. En handling med starkt symbolvärde i detta avseende var den polis-
anmälan som miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen gjorde mot Banverket och 
Skanska så fort giftutsläppet konstaterats. Samtidigt försökte kommunen "tvätta bort gift-
stämpeln" från Båstad genom att försöka nå potentiella turister och livsmedelskonsumenter 
med budskapet att läget i Båstad var normalt igen. Dessa aktiviter fick en viss bumerang-
effekt. Budskapet kom av de Båstadbor, som inte är näringsidkare, främst naturligtvis av de 
direkt drabbade, att uppfattas som en brist på empati, som ett bagatelliserande av de svårig-
heter som drabbat bygden. 
 
Banverket som före giftkrisen främst arbetat mot ett ståndpunktsmål – att övertyga de tvek-
samma om Hallandsåstunnelns förträfflighet – fick när giftkrisen utbröt prioritera detta stånd-
punktsmål efter ett förtroendemål. "Utan förtroende klingar budskapen ohörda" var den 
slutsats Banverkets informatörer drog. Strategin för Banverkets externa information kring 
Hallandsåstunneln ändrades från ensidig myndighetsinformation till en strävan efter 
ömsesidigt informationsutbyte med allmänheten och med olika intressenter. 
 
Händelserna vid Hallandås visar att en god informationsberedskap inte alltid bara är beroende 
av en professionell planering av krishantering och kriskommunikation. Graden av förtroende 
för de inblandade myndigheterna påverkar utfallet av kriskommunikationen. 
3 



 117 

Litteratur  
 
Andersson B & Lundvall K (1997) Att sätta ord på det oväntade - om kris kommunikation i 

samband med händelsen på Hallandsås. Lund. 60-poängsuppsats. Medie- och kommunika-
tionsvetenskap. 

Arvidson P (1998) Åsjäveln biter tillbaka. Styrelsen för psykologiskt försvar. 
Broom G M & Dozier G M (1990) Using research in public relations: Applications to 

program management. New York. Prentice-Hall. 
Carlsson G (1997) Finns det troll i Hallandsåsen? Avdelningen för medie- och kommunika-

tionsvetenskap. Lunds universitet. 
Dahlgren P, Carlsson G & Ulin L (1998) Mediernas bevakning av händelserna vid Hallands-

åsen hösten 1997. Styrelsen för psykologiskt försvar. 
Dérans D,Ryghammar L & Sträng D (1997) Krisledning i Båstad. Studie av Båstads 

kommuns krisledning i samband med utsläppet av giftigt vatten från tunnelbygget i 
Hallandsåsen. Stockholm. FOA. Avdelningen för försvarsanalys. 

Dozier D, Grunig L A & Grunig J E (1998) Managers Guide to Excellence in Public Rela-
tions and Communication management. Lawrence Erlbaum. Mahwah. NJ. 

Grunig, J E & Hunt,T (1984) Managing Public Relations. New York: Holt, Rhinehart & 
Winston. 

Grunig,J E & Repper,F C (1992) Strategic Management, Publics, and Issues. I Grunig, J. E. 
(ed.) Excellence i Public Relations and Communication Management. Hillsdale, NJ: 
Erlbaum. 

Habermas J (1990) Kommunikativt handlande: Texter om språk, rationalitet och samhälle. 
Göteborg. Daidolos. 

Jarlbro G,Sandberg H & Palm L (1997) Ammoniakolyckan i Kävlinge. Styrelsen för 
psykologiskt försvar. Meddelande nr 142. 

Larsson L & Nohrstedt S A (1996) ”Det ser onekligen illa ut...”. Kommunikationsproblem i 
samband med Estoniakatastrofen 28 september 1994. Rapport nr 168:1. Styrelsen för 
psykologiskt försvar. 

McQuail D & Windahl S (1993) Communication models for the study of mass communi-
cation. New York. Longman. 

Medin A (1996) Örebro län och Lindesbergs kommun I Larsson, L och Nohrstedt S Ared. 
(1996) "Det ser verkligen illa ut..." Kommunikationsproblem i samband med Estonia-
katastrofen 1994. Styrelsen för psykologiskt försvar rapport nr 168:1. 

Nohrstedt S A och Nordlund, R (1993) Medier i kris. En forskningsöversikt över mediernas 
 roll vid kriser. Psykologiskt försvar rapport nr 163:4. 
Nordlund, R (1993) Ett triangeldrama. Myndigheter, medborgare och medier i kris. 

Psykologiskt försvar meddelande nr136:a. 
Palm L (1996) När 83 000 skåningar fick dåligt vatten. Kommunikationen mellan myndig-

heter, medborgare och medier i samband med driftstörningar vid Ringsjöverket november 
1995. Styrelsen för psykologiskt försvar. 

Palm L (1994) Övertalningsstrategier - att välja budskap efter utgångsläge. Lund: Studentlitt. 
Sandberg H & Thelander Å (1998) Miljöhot och medborgaroro. Styrelsen för psykologiskt 

försvar. 
Sjölander A (1998) Från framtid till framtid. En analys av informationen om tunnelbygget i 

den kommunala tidningen Dag för Dag före, under och efter Hallandsåskrisen. Umeå. 
Institutionen för medier och kommunikation. Umeå universitet. 

Skoglund T & Olsson S (1995) Att lösa kriser i företag. Ekerlids förlag. 
 



 118 

Stütz G (1987) Att informera om det osynliga. En studie med anledning av broschyren "Efter 
Tjernobyl". Rapport nr 143. Styrelsen för psykologiskt försvar. Stockholm. 

Windahl S & Signitzer B (1995) Using Communication Theory. An introduction to Planned 
Communication. London. Sage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119 

Psykisk ohälsa hos ungdomar                          
och unga vuxna 
 
Eva-Carin Lindgren 27 
 
 
 
Kriser kan drabba alla människor någon gång i livet, speciellt vid allvarliga psykiska påfrest-
ningar som är svåra att hantera. Om en kris inte blir löst på ett bra sätt kan den leda till psy-
kiskt lidande. Krisen är en reaktion på det som hänt, men det är också en tid för anpassning 
till den nya verkligheten.  
 
Psykisk ohälsa är vanligare bland flickor och kvinnor än bland pojkar och män. Den psykiska 
ohälsan har dessutom ökat markant sedan 1990-talet bland unga vuxna och ungdomar i 
Sverige. Den största ökningen ses bland yngre kvinnor. Människor med psykisk ohälsa är mer 
sårbara vid krissituationer. Det är också så att unga människor löper en större risk än vuxna att 
utveckla psykisk ohälsa efter en kris. Likaså löper kvinnor högre risk än män. Däremot söker 
kvinnor oftare hjälp för den oro, depression och ångest krisen framkallar jämfört med män.  
 
Utvecklingskriser innebär den påfrestning som vissa upplever i övergången från ett stadium 
till ett annat i livet. Det kan vara när en tonåring tar klivet in i vuxenvärlden. Händer det något 
under den perioden som upplevs som extra besvärligt har tonåringen sämre förutsättningar att 
hantera det. Andra övergångar kan vara när unga vuxna flyttar hemifrån, börjar arbeta alterna-
tivt studera eller bildar familj. Traumatiska kriser eller s.k. situationskriser handlar om en 
plötslig händelse som känns livsavgörande. Det kan gälla en skilsmässa, en nära anhörigs död, 
en olycka, en social katastrof (social skam) eller så kan faktiskt en förlust av självständigheten 
leda till en traumatisk kris. 
 
Hur en reaktion på en kris blir beror på vad som utlöser den, om den utlösande händelsen 
kommer plötsligt eller pågått under en längre tid. Det beror också på hur stark påfrestningen 
är, samt på individens hanteringsförmåga och stöd från omgivningen. En psykiskt stark 
person med ett stabilt nätverk har bättre förutsättningar att hantera en kris på ett bra sätt än 
den som inte har samma förutsättningar. Det tycks också som att kriser slår olika hårt 
beroende på tros- och kulturtillhörighet. Det kan dock ta olika lång tid för olika människor att 
ta sig igenom en kris. Kriser går oftast att bearbeta och komma igenom på egen hand med 
stöd av familj och vänner, även om det inte alltid känns så mitt uppe i krisen. En del behöver 
dock, åtminstone under en tid, behöva professionell hjälp för att orka ta itu med konsekven-
serna av det som hänt.  
 
Detta kapitel är en sammanställning och fördjupning av rapporterna ”Ung i Halland” och 
”Hälsa på lika villkor” på Närsjukvården Halland. Kapitlet utgörs av två olika delar. Den 
första hanterar den psykiska ohälsan hos ungdomar i åldern 13-17 år. Den andra delen riktar 
istället in sig på den psykiska ohälsan hos vuxna i åldern 18-29 år.  
 

                                                 
27 Övriga medförfattare till dessa rapporter är Håkan Bergh, Katarina Haraldsson, Amir Baigi, Bertil Marklund 
på FoUU-enheten, Närsjukvården Halland. 
 



 120 

Del 1: Psykisk ohälsa hos ungdomar - En fördjupning av 
rapporten ”Ung i Halland” 
 
I rapporten ”Ung i Halland” från 2006 beskrivs utvecklingen av hälsosituationen hos 13-17 
åringar i Halland. I denna del av kapitlet görs även jämförelser med rapporten ”Ungdomars liv 
och hälsa i Halland” 2001. ”Ung i Halland” baseras på en enkätstudie bland 2600 elever i års-
kurs 7, 9 och åk 2 på gymnasiet (åk 7 och 9 i Halmstad deltog ej). En tydlig trend som fram-
kom i undersökningen var att de psykiska besvären ökat mycket sedan 2001, särskilt hos 
flickor. Flera intressenter bland tjänstemän och politiker har efterfrågat en fördjupad analys 
om psykisk ohälsa. 
 
Nedan presenteras fördjupade analyser av dem som mår psykiskt dåligt. Gruppen har identi-
fierats utifrån svaren på följande fråga: 
 
 
Figur 1. Upplevd oro, ängslan eller nedstämdhet 
 

 
”Har du under de sista 12 månaderna haft så mycket besvär av oro, ängslan eller 

nedstämdhet att du eller någon annan i omgivningen ansett att du skulle behöva söka hjälp?” 
 
 
 
 
 
 
                               Ja                    Nej 
                 301 st. (11 %)            2302 st. (89 %) 
       Grupp som mår psykiskt dåligt         Jämförandegrupp 
                
 
 
Resultaten i studien bygger på ett urval av drygt en femtedel av alla elever i Halland i årskurs 
7, 9 och åk 2 på gymnasiet. Omräknat för hela Halland så utgörs gruppen som mår psykiskt 
dåligt av cirka 1400 elever. Om man skulle ta med alla årskurser av elever i Halland blir 
gruppen av dem som mår psykiskt dåligt betydligt större. 
 
För att få fram mer kunskap, om den grupp som mår psykiskt dåligt, har ovanstående fråga 
korskörts med andra frågor i enkäten. Nedan följer ett urval av de viktigaste frågorna där 
resultaten skiljer sig mellan gruppen som mår psykiskt dåligt och jämförelsegruppen.  
 
Urvalets storlek är inte tillräckligt stort för att göra separata analyser på kommunnivå. 
Skillnader i siffror mellan grupperna som presenteras i tabellerna är statistiskt säkerställda 
(p<0.05). 
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Resultat 
 
I gruppen som mår psykiskt dåligt är 72 % flickor och 28 % pojkar. Således är flickor kraftigt 
överrepresenterade bland dem som mår psykiskt dåligt. 
 
 
Figur 2. Psykisk ohälsa och relationen till anhöriga/vuxna. 
 
 Grupp som mår psykiskt 

dåligt (n=301) 
% 

Jämförandegrupp 
(n=2302) 

% 

Tycker att föräldrar sällan/aldrig har 
tillräckligt med tid 

16 4 

Har sällan/aldrig det bra hemma  9 1 
Ofta/ alltid bekymrad för 
syskon/förälder  

32 13 

Litar inte på vuxna  13 3 
 
Forskning visar att goda relationer mellan barn och föräldrar ökar möjligheterna till en god 
hälsa under hela livet. Miljön i hemmet och goda relationer mellan barn och föräldrar blir 
därmed en bestämningsfaktor respektive indikator på hälsa. Av dem som mår psykiskt dåligt i 
denna studie är det 4 gånger vanligare att tycka att föräldrarna sällan eller aldrig har till-
räckligt med tid för dem.  
 
Man ser också att det är nästan 9 gånger vanligare bland dem som mår psykiskt dåligt att 
sällan eller aldrig ha det bra hemma. Likaså är det ca 2½ gånger så vanligt bland dem som 
mår psykiskt dåligt att ofta eller alltid vara bekymrad för något syskon eller någon av 
föräldrarna. Tillitsbrist, att inte våga lita på vuxenvärlden där föräldrarna är de främsta före-
trädarna, är mer än fyra gånger så vanlig bland dem som mår psykiskt dåligt. 
 
 
Figur 3. Uttryck för psykisk ohälsa 
 

 Grupp som mår 
psykiskt dåligt 

(n=301) 
% 

Jämförandegrupp 
(n=2302) 

 
% 

Mår allmänt dåligt/ mkt dåligt  35 3 
Trivs inte bra med livet just nu 37 4 
Huvudvärk > 1 gång /vecka sista 6 månaderna 38 16 
Ont i magen > 1 gång /vecka sista 6 månaderna 32 11 
Svårt att somna > 1 gång /vecka sista 6 månaderna 49 24 

Känt sig nere > 1 gång /vecka sista 6 månaderna 65 15 
Sökt hjälp för oro/ängslan/nedstämdhet de senaste 
12 månaderna 

44  2 

Medvetet självskadat sig de senaste 12 månaderna 41 4 
Känner sig ofta/alltid ensam 34 8 
Vill gå ned i vikt  45 28 
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Att må allmänt dåligt är 12 gånger vanligare och att trivas sämre med livet 9 gånger vanligare 
bland dem som mår psykiskt dåligt. Man ser förutom att psykiska symtom är vanligare inom 
gruppen även att kroppsliga besvär är vanligare. Huvudvärk och sömnsvårigheter är dubbelt 
så vanligt och magont 3 gånger så vanligt bland dem som mår psykiskt dåligt. Att känna sig 
nere minst en gång per vecka är det mest vanliga besväret, vilket upplevs av två tredjedelar 
inom gruppen. 
  
I rapporten ”Ung i Halland” redovisas att andelen ungdomar som 2006 sökt hjälp för psykiska 
besvär fördubblats jämfört med 2001. Trots detta så är det endast 4 av 10 av dem som anser 
sig behöva söka hjälp som har gjort det. Det finns således en stor grupp som behöver söka 
hjälp men som inte gör det.  
 
Fyra av tio inom gruppen som mår psykiskt dåligt har medvetet skadat sig själv. De flesta som 
självskadar sig genom att skära sig eller ta tabletter har inte någon avsikt att ta sitt liv. Många 
självskadar sig för att få en lindring från sin ångest.  
 
Det är också mer än fyra gånger vanligare i gruppen som mår psykiskt dåligt att ofta eller 
alltid känna sig ensam. Man kan dock lida av ensamhetskänslor trots att man har människor 
omkring sig. 
  
Vidare är det nästan hälften av dem som mår psykiskt dåligt som är missnöjda med sin vikt 
medan knappt var tredje är det i jämförande gruppen. Forskning visar att flickor strävar efter 
att bli smala och pojkar efter att bli muskulösa. Denna strävan kan skapa missnöje med den 
egna kroppen.  
 
 
 
 
Figur 4. Psykisk ohälsa och skolan 
 
 Grupp som mår 

psykiskt dåligt (n=301) 
% 

Jämförandegrupp 
(n=2302) 

% 

Känner sig ganska mycket/mycket 
stressad av skolarbetet  

64  34  

Ställer för höga krav på mig själv i skolan 31  13  
Mobbad i skolan  9  2  

 
 
Forskning visar att känna stress av skolarbetet och att känna höga krav på sig själv i samband 
med skolan och skolarbetet ökar i takt med åldern, samt att fler flickor än pojkar rapporterar 
stress och höga krav. Det är betydligt fler i den grupp som mår psykiskt dåligt som känner sig 
stressade av sitt skolarbete och som ställer höga krav på sig själv i skolan i jämförelse med 
andra.  
 
Av dem som mår psykiskt dåligt är det 9 % som rapporterar att de blivit mobbade en gång i 
veckan eller mer vilket gör det nästan 5 gånger så vanligt i jämförelse med dem som inte mår 
psykiskt dåligt. Studier visar att kränkningar, framförallt i form av mobbning, kan leda till 
psykisk ohälsa eller nedsatt psykiskt välbefinnande. 
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Figur 5. Drog- och alkoholvanor 
 
 Grupp som mår psykiskt 

dåligt (n=301) 
% 

Jämförandegrupp 
(n=2302) 

% 
Röker nästan dagligen/ dagligen  17 4 
Druckit alkohol någon gång  86 71 
Berusad varje/nästan varje gång de dricker 
alkohol  

50 43 

Någon gång haft lust att prova narkotika  26 9 
Har använt narkotika någon gång 14 6 

 
 
Andelen ungdomar som röker dagligen har minskat kraftigt under senare tid. I denna rapport 
framkommer dock att daglig rökande är 4 gånger vanligare bland dem som mår psykiskt 
dåligt jämfört med övriga. De har också provat alkohol i större utsträckning och berusar sig 
oftare. Även lusten att prova narkotika och faktiskt göra det är vanligare bland dem som mår 
psykiskt dåligt. Nikotin och alkohol samt vissa narkotiska preparat har alla en viss lugnande 
och ångestminskande effekt. Det finns risk för att de som mår psykiskt dåligt använder 
drogerna som en form av självmedicinering. En kortsiktig lindring av sina besvär med hjälp 
av droger leder tyvärr i hög grad till ett beroende och därmed en ytterligare belastning.  
 
 

Del 2: Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år - En fördjupning av 
rapporten ” Hälsa på lika villkor” 
 
Den psykiska ohälsan har ökat markant sedan 1990-talet bland vuxna i Sverige. Den största 
ökningen ses bland yngre kvinnor. Detta ses bland annat på en ökad andel självskattad 
psykisk ohälsa i befolkningsundersökningar, en ökad användning av mediciner mot ångest 
och depression samt en ökad sjukskrivningsfrekvens för psykiska diagnoser.   
 
Statens folkhälsoinstitut genomförde år 2004  en nationell befolkningsenkät för att kartlägga 
det allmänna hälsoläget i Sverige. Halland deltog med ett extra urval individer för att kunna 
kartlägga hallänningarnas hälsa och för att kunna göra regionala och nationella jämförelser. 
Enkäten skickades ut till cirka 5600 hallänningar. De halländska resultaten från enkäten finns 
sammanställda i rapporten ”Hälsa på lika villkor” 2005. I denna enkätundersökning fann man 
att den yngsta åldersgruppen 18-29 år rapporterade sämst psykiskt välbefinnande av alla 
åldersgrupper. Flera intressenter bland tjänstemän och politiker har efterfrågat en fördjupad 
analys för åldersgruppen 18-29 år avseende den psykiska ohälsan. 
 
Psykiskt välbefinnande skattades med ett frågebatteri om 12 frågor GHQ12 (general health 
questionnaire), vilket mäter psykiska reaktioner på påfrestningar i vardagen. 
 
Inom åldersgruppen 18-29 år var det 146 individer (26 %) som rapporterade nedsatt psykiskt 
välbefinnande. Omräknat för hela Halland motsvarar detta 9600 individer. Övriga 441 
individer inom samma åldersgrupp som inte rapporterat nedsatt psykiskt välbefinnande utgör 
jämförandegrupp. För att få mer kunskap om gruppen med nedsatt psykiskt välbefinnande har 
GHQ12 korskörts med andra frågor i enkäten. Här presenteras ett urval av de viktigaste 
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frågorna där resultaten skiljer gruppen med nedsatt psykiskt välbefinnande från jämförande-
gruppen.  
 
Urvalets storlek är inte tillräckligt för att göra separata analyser på kommunnivå. Skillnaden i 
siffror mellan grupperna som presenteras i tabellerna är statistiskt säkerställda (p<0.05).  
 
 

Resultat 
 
Grupperna med nedsatt psykiskt välbefinnande och jämförandegruppen har båda en medel-
ålder på 23 år. En majoritet av dem med nedsatt psykiskt välbefinnande är studerande, 51 %, 
jämfört med 40 % i den andra gruppen. Gruppen med nedsatt psykisk välbefinnande skiljer 
sig inte från jämförandegruppen avseende andelen individer som är fysiskt inaktiva, andelen 
rökare, andelen riskkonsumenter av alkohol eller andelen som provat hasch eller marijuana. 
 
 
Figur 6. Allmänt hälsotillstånd 
 
 Grupp med nedsatt 

psykiskt välbefinnande  
(n=146)  

% 

Jämförandegrupp 
(n=441) 

% 

Bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som 
dåligt  

4 1 

Känner sig mycket stressad 52 10 
 
 
I gruppen med nedsatt psykiskt välbefinnande är 67 % kvinnor och 33 % män. Kvinnor är 
således överrepresenterade inom gruppen. Även om det är en liten andel som bedömer sitt 
allmänna hälsotillstånd som dåligt, är en sådan bedömning vanligare bland personer med 
nedsatt psykiskt välbefinnande. Flera studier visar att självrapporterat dåligt allmänt hälso-
tillstånd är starkt kopplat till förtida död.  
 
Hälften av dem som har nedsatt psykiskt välbefinnande känner sig också mycket stressade. 
Det är fem gånger vanligare att känna sig mycket stressad bland dem med nedsatt psykiskt 
välbefinnande i jämförelse med övriga. Forskning har visat att långvarigt höjda stressnivåer 
kan påverka kroppens immunförsvar på ett negativt sätt vilket därmed kan leda till ökat in-
sjuknande i många av de vanliga sjukdomarna såsom infektioner och hjärt-kärlsjukdomar. 
Tidigare studier visar att stress bland annat är kopplat till kön, arbetssituation och hem-
situation. Vidare har påvisats att det finns en ökad risk för psykisk ohälsa bland unga vuxna 
inom ”prestationssamhällen”, eftersom valmöjligheterna är obegränsade vilket kan resultera i 
mycket höga krav och stressnivåer.  
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Figur 7. Ohälsa 
 
 Grupp med nedsatt 

psykiskt välbefinnande  
(n=146)  

% 

Jämförandegrupp 
(n=441) 

% 

Har svåra besvär med ängslan, oro eller 
ångest 

15 2 

Har svåra sömnsvårigheter 10 3 
Har svåra besvär med trötthet 21 4 
Har svåra besvär med huvudvärk eller 
migrän 

13 3 

Kontakt med sjukvården de senaste 3 
månaderna 

51 31 

 
Förekomsten av svåra besvär med ängslan, oro eller ångest är betydligt vanligare (7 gånger) 
bland dem med nedsatt psykiskt välbefinnande än bland dem som inte har det. Forskning visar 
att oro, nedstämdhet och sömnsvårigheter har ökat bland unga ända sedan mitten av 1990-
talet. Likaså att oro och ångest ökar risken betydligt för självmordsförsök och självmord. 
Såväl självmordsförsöken som självmorden ökar bland unga kvinnor men är oförändrade 
bland unga män. Självmord är dock fortfarande vanligare bland unga män.  
 
En god sömn är central för hälsan bland annat för att sömnen är nödvändig för kroppslig och 
mental återhämtning. Studier visar att förekomst av sömnsvårigheter markant har ökat. I 
ovanstående tabell ses att sömnsvårigheter är betydligt vanligare i gruppen med nedsatt 
psykiskt välbefinnande än hos jämförandegruppen. Sömnsvårigheter är vanligare såväl hos 
dem som upplever hög stress som hos dem som besväras av oro, ängslan och ångest. Störd 
sömn kan även vara ett tidigt symtom på depression. Svåra besvär med trötthet är 5 gånger 
vanligare hos dem med nedsatt psykisk hälsa. Förutom att trötthet kan vara en följd av sömn-
svårigheter så är det ett vanligt symtom vid depression.  
 
Kroppsliga besvär är också överrepresenterade hos dem med nedsatt psykiskt välbefinnande 
t.ex. är svåra besvär med huvudvärk 4 gånger vanligare och med ryggsmärtor 3 gånger 
vanligare. Eftersom såväl kroppsliga som själsliga besvär är vanligare hos unga vuxna med 
nedsatt psykiskt välbefinnande är det en naturlig följd att de oftare varit i kontakt med sjuk-
vården jämfört med övriga. Tidigare forskning visar att personer som har depression eller 
ångest, oftast anger ett kroppsligt besvär som orsak till besöket. Att man inte uppger sina 
psykiska besvär vid kontakt med sjukvården leder till att många inte får hjälp med sin grund-
problematik. 
 
 
Figur 8. Bemötande och upplevelsen av kontakten med andra människor 
 Grupp med nedsatt  

psykiskt välbefinnande      
(n=146) % 

Jämförandegrupp 
(n=441) 

% 
Blivit kränkt flera ggr senaste 3 månaderna 9 2 
Har ingen att dela sina innersta känslor med 
och anförtro sig åt 

17 8 

Anser sig inte kunna lita på de flesta 
människor 

41 31 
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Att ha blivit behandlad eller bemött på ett kränkande sätt flera gånger senaste 3 månaderna 
var fyra gånger vanligare bland dem med nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med övriga. 
Forskning visar att oavsett vilket skälet är för kränkning så skapar detta diskriminerande 
bemötande, stress och psykisk ohälsa hos individen. 
 
Det är dubbelt så vanligt bland dem som rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande att inte ha 
någon att dela sina innersta känslor med samt att inte ha någon att anförtro sig åt. Det finns ett 
stort antal studier som ger belägg för goda sociala relationers hälsofrämjande inverkan. Goda 
relationer ger en större trygghet, eftersom de ger individen en möjlighet att anförtro sig till 
någon eller att be om hjälp när det verkligen behövs. Då psykisk ohälsa, särskilt depressioner, 
kan leda till att man drar sig undan från sociala kontakter kan detta även orsaka begränsade 
sociala relationer. 
 
Sverige tillhör en liten grupp av länder där individens tillit till andra människor är som mest 
utvecklad. I denna studie framkommer att det är vanligare bland dem med nedsatt psykiskt 
välbefinnande, att ha en känsla av att inte kunna lita på de flesta människorna i sin omgivning. 
Annan forskning stöder sambandet mellan tillitsbrist och psykisk ohälsa.  
 
 
 

Diskussion 
 
Ett stort antal ungdomar och unga vuxna i Halland, såväl som i övriga Sverige, mår psykiskt 
dåligt. De psykiska besvären har dessutom ökat de senaste åren. En del av de psykiska 
besvären är sannolikt kopplat till kriser. De med psykiska besvär är mer sårbara och behöver 
därför extra mycket stöd vid kriser. Det kan också vara så att det är traumatiska kriser eller 
utvecklingskriserna i sig som har framkallat vissa av dessa unga människors psykiska ohälsa. 
Vad som är hönan eller ägget går inte att utläsa av dessa rapporter. 
 
Samhällets olika aktörer behöver bli bättre på att upptäcka människor som befinner sig i kris 
för att tidigt kunna sätta in åtgärder. För gruppen som mår psykiskt dåligt, speciellt när de 
drabbats av en kris, behövs riktade insatser av olika aktörer i samhället. För att hitta möjliga 
vägar att erbjuda hjälp till dem är det viktigt att vända sig till professionella behandlare som är 
vana och har kompetens att möta människor i kris. Det är också viktigt med ett långsiktigt 
stöd. 
 
Förutom riktade insatser mot gruppen som mår psykiskt dåligt eller med nedsatt psykiskt 
välbefinnande behövs generella insatser. I ett folkhälsoperspektiv är generella insatser riktade 
mot befolkningen mer verksamma än riktade i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga 
psykisk ohälsa. I detta fall kan generella insatser vara mot ungdomar och unga vuxna som har 
psykisk hälsa men som hamnat i en utvecklingskris, och därmed blivit mer sårbara. Rent 
konkret kan det vara att de i skolan får lära sig hur de på olika vis kan stärka sin förmåga att 
hantera påfrestande situationer i livet. 
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Lokalt nätverk för extraordinära händelser 
 
 
Matilda Gunnarsson 

 
 
 
 
 

Förutsättningen för att kunna minska riskerna i samhället och för att kunna samordna och 
samverka under en kris är bland annat en god kännedom om vad som kan hända och vilka 
konsekvenser som då kan uppstå. Detta kan bara åstadkommas genom att alla aktörer samverkar 
med varandra och delger varandra sina kunskaper.28 

 
Idag finns ett stort behov av information i vårt samhälle. För att uppnå detta måste vi dela 
med oss av den information som vi har kännedom om. Ofta kan information man sitter inne 
med beröra många fler än vad man tror. Extra viktigt är det att information finns tillgänglig 
vid större olyckor. Den senaste tidens kriser har gjort oss påminda om hur sårbart vårt 
samhälle är. I en krissituation är kommunikationen ofta enkelriktad, dvs. från sändaren till 
mottagaren (Bengtsson 2001). I just krissituationer är sändaren ofta lika med någon myndig-
het och mottagaren är den drabbade/den vanlige medborgaren. Det finns dock tillfällen då 
detta kommunikationssätt inte alltid fungerar, exempelvis under stormen Gudrun, då stora 
delar av södra Sverige blev strömlösa. Till stor del använder sig myndigheter av medier för att 
nå ut till allmänheten. När flera av dessa kanaler var obrukbara under stormen Gudrun, fick 
människor själva söka information. Den enkelriktade kommunikationen utvecklades allt mer 
till en dialog. Detta visar på en brist i dagens informationssystem och ett tydligt behov av 
någon slags återkoppling på informationen. 
 
En storm behöver inte vara den enda orsaken till strömlöshet och strömlöshet behöver inte 
vara den enda anledningen för människor att själva söka information. Ett stort problem är att 
informationen ofta kommer för sent. När olyckan är framme och samhällets resurser inte 
räcker till får allmänheten stort ansvar i kommunikationsprocessen. Sökandet efter egen 
information kan på detta viss ibland bli missriktad. Kriskommunikationen behöver hitta nya 
vägar. Nätverkssamarbete kan vara en väg. 
 
Här kommer vi att presentera en kommunikationsmodell i form av ett nätverk som kan vara 
ett intressant komplement till dagens kommunikationsprocess. För ca ett år sedan föddes idén 
att försöka genomföra ett nätverkssamarbete inom ett av Halmstads industriområden, Larsfrid, 
där det utöver industrier även finns en mängd andra verksamheter.29 
 
 
 

                                                 
28 Petersson Ulla-Britt. Nätverk. Länsstyrelsen. Åtkommen: 2007-09-18 
29 Artikeln är ett utdrag ur projektrapporten ”Nätverk för riskhantering. Större olyckor och extraordinära 
händelser – Östra Halmstad (Larsfrid)”. Detta projekt är genomfört i samarbete med Per Gustafsson, säkerhets-
ansvarig vid Högskolan i Halmstad. 
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Syfte 
 
Dagens samhälle har ett väl utvecklat kommunikationssystem i händelse av en olycka/kris. 
Därmed inte sagt att det är komplett. Befintliga system utvärderas ständigt för att på så sätt 
kunna bli bättre. Kommunikation kan beskrivas som en ständigt pågående process. Arbetet är 
inte tänkt att vara en utvärdering av redan befintliga kommunikationskanaler. Istället vill vi 
visa att det finns andra områden att utveckla som därmed kan komplettera de befintliga och 
göra dem mer effektiva. Förhoppningsvis kan denna modell över nätverket visa på hur man 
eventuellt kan förbättra kommunikationen vid en kris eller extraordinär händelse genom att 
förkorta ledtiden vid ett larm. 
 
 

Nätverk inom Larsfrid 
 

Vad vill man ha ut av nätverket? Vad vill man uppnå?  
 
Här följer en kort redogörelse av tanken bakom nätverket på Larsfrid. 
 
Vid en olycka eller extraordinär händelse skall verksamheterna inom området veta vad de 
skall göra. När det går ut ett VMA (=viktigt meddelande till allmänheten) som berör området 
skall verksamheterna där redan känna till vad som hänt och därför vara beredda att agera om 
så skulle behövas. När en verksamhet stöter på problem av något slag som eventuellt kan 
utvecklas till något allvarligt skall nätverket sättas in. När räddningstjänsten larmas är även 
tanken att nätverket skall aktiveras, därmed förkortas ledtiden. Visar det sedan sig att kring-
liggande verksamheter är hotade på ett eller annat sätt och räddningstjänsten behöver larma 
allmänheten (genom VMA), skall man redan vara beredd att vidta åtgärder. 
 
Syftet med arbetet i nätverket är att förbereda och underlätta för samordning och samverkan 
när en extraordinär händelse inträffar. De deltagande aktörerna får genom nätverket kunskap 
om varandras verksamhet, organisation och eventuella risker. Minst lika viktigt är det att göra 
folk medvetna om att vissa risker kanske inte finns. Dessutom bidrar nätverket till person-
kännedom och kontaktvägar. På detta sätt skapas en bra grund för samverkan när en allvarlig 
kris inträffar. 
 
Den person som representerar sin verksamhet i nätverket behöver inte ha någon bestämd 
position. Personen bör dock ha god kännedom om sin verksamhet och om krisberedskapen 
(om sådan finns) i sin egen verksamhet. Tanken är att personen skall vara en länk mellan den 
egna verksamheten och övriga i nätverket. Nätverket bör ha regelbundna möten, åtminstone i 
början för att komma igång. Det kan dessutom finnas anledning att mötas när något har in-
träffat för att se om och i så fall hur nätverket har fungerat. Kanske är det först då man ser vad 
nätverket kan bidra med och om nätverket över huvudtaget fungerar. 
 
Nedan följer modeller för hur nätverket är tänkt att fungera i korta drag. Först kommer en 
presentation hur det ser ut och fungerar idag för att sedan visa hur nätverket är tänkt att 
fungera.  
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Modeller  
 
Följande modeller visar dels hur kommunikationsprocessen går till idag vid en olycka/ extra-
ordinär händelse, dels hur nätverket är tänkt att fungera. Modellerna visar upp ett ”värsta” 
scenario, alla steg behöver inte alltid vara med, beroende på situationen. 
 

Modell för hur processen vid en olycka/extraordinär händelse ser ut idag 

 
1. Någonting händer och SOS larmas (112) 
 

 
  
2. SOS alarm larmar i sin tur vidare till Polis och Räddningstjänst. Under tiden hinner olyckan 
att eskalera. 
 

 
 
3. Händelsen utvecklas till att bli en extraordinär händelse, vilket innebär att räddnings-
tjänsten i samverkan med kommunen går ut med ett VMA (=viktigt meddelande till allmän-
heten). Tyfonen går igång och information går ut via radio och tv (eventuellt andra arenor).    
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4. Det är nu allmänheten – och därmed även kringliggande verksamheter – får information om 
vad som har hänt. Under tiden som detta sker eskalerar eventuellt den extraordinära händelsen 
ytterligare.  
 

 
 
Nätverket skall ses som ett komplement till den kommunikationsprocess som redan finns 
idag. För att få jämvikt och för att människor skall känna sig delaktiga i vad som händer krävs 
en tidig återkoppling. Här handlar det inte i första hand om att göra människor delaktiga för 
att de inte skall känna sig utanför. Här kan en tidig återkoppling innebära skillnad på liv och 
död. 
 

Modell för nätverket 
 
Nätverksmodellen följer föregående modell i steg 1 och 2. Det är först i steg 3 som föränd-
ringen sker. 
 
3. Efter att Polis och Räddningstjänst larmats, larmas även nätverket. Tidsmässigt sker inte 
detta särskilt lång tid efter. Varje verksamhet som är med i nätverket har en kontaktperson 
(och minst en reserv) som alltid kan nås. En av dessa kontaktpersoner har ett mer över-
gripande ansvar och vara samordnande för övriga kontaktpersoner. Informationen från SOS-
alarm kan gå ut genom exempelvis en personsökare eller mobiltelefon till den samordnande 
kontaktpersonen. Direkt efter att han/hon fått informationen från SOS tar han/hon sig till 
platsen där olyckan skett och tar reda på detaljer kring vad som hänt av räddningsledaren. I 
detta fall måste han/hon på ett eller annat sätt kunna identifiera sig om sin position och sin 
uppgift för att räddningsledaren skall förstå vem han/hon är och varför han/hon är där. 
Räddningstjänstens uppgift i det här läget är inte att informera allmänheten. Efter att den sam-
ordnande kontaktpersonen fått vidare information om läget vidarebefordras denna information 
till övriga kontaktpersoner i nätverket (exempelvis via sms).  
 
Alternativt: Man kan på förhand ha exempelvis tre bestämda samlingsplatser där alla kontakt-
personer möts för vidare information. Den samlingsplats man väljer bör rimligen vara den 
plats som för tillfället ligger bäst till exempelvis med tanke på vilket håll vinden ligger på. I 
detta läge informeras enbart en eller ett fåtal på varje verksamhet om läget. Vanligtvis stannar 
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händelseförloppet här, kontaktpersonerna meddelas om detta och verksamheterna fortgår med 
sin verksamhet som om inget hänt, de flesta även då helt ovetandes om att något över huvud 
taget har hänt. 
 
 

?

SOS Polis, RTJ

!

Företag, skolor, annan verksamhet

Nätverket EOH Öster

 
 
4. I likhet med föregående modell finns risken att olyckan eskalerar till att bli en extraordinär 
händelse och man går ut med ett VMA. Verksamheterna i nätverket är i detta skede redan 
förvarnade om vad som hänt och förberedda att vidta lämpliga åtgärder. Därmed kortas led-
tider från att ett larm sker till att berörda verksamheter och allmänheten får information om 
vad som hänt. 
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Skulle någon verksamhet befinna sig i riskzonen eller på ett eller annat sätt inte gå att 
använda, kan eventuellt andra verksamheter inom nätverket ställa upp med tillfälliga lokaler 
(exempelvis Högskolan). Någon slags broschyr bör sättas ihop och skickas ut till alla i 
nätverket. I broschyren kan alla verksamheter kortfattat beskriva sin verksamhet. Även adress, 
telefonnummer, e-postadresser och kontaktpersonernas namn bör finnas med. Detta för att 
man inom nätverket ska känna till, framförallt de närliggande, verksamheterna i nätverket. 
Denna broschyr kommer att behöva uppdateras 1-2 gånger per år. Den samordnande 
kontaktpersonen bör ha broschyren tillgänglig när han/hon beger sig till olycksplatsen 
eftersom den eventuellt kan vara till hjälp för räddningstjänsten.  
 

Alternativ modell 
 
En alternativ modell är inte tänkt att skilja sig allt för mycket ifrån ovanstående modell. 
Istället för att den samordnande kontaktpersonen ska meddela alla övriga kontaktpersoner, 
meddelar han enbart en eller två. De meddelar i sin tur vidare informationen till de 
verksamheter som ligger i deras närområde och så vidare. På detta vis är nätverket igång. 
Risken att informationen förvrängs på vägen är liten eftersom tanken inte är att man skall 
vidarebefordra någon detaljerad information. I det fall man väljer att samlas vid en gemensam 
återsamlingsplats för vidare information, innehåller den första informationen man får enbart 
information om vilken samlingsplats man skall ta sig till. Väl där får alla samma information 
av en och samma person (den samordnande kontaktpersonen). Se nästa sida. 
 
 

 
 
 

Hur har det gått med det lokala nätverket? 
 
Det har varit intressant att se hur olika verksamheter ser på varandra. Mer än en gång blev det 
uppenbart att man inte känner till varandras verksamheter särskilt väl. Eller i vissa fall tror de 
sig känna till mer om varandra än de kanske egentligen gör. En del verksamheter ser väldigt 
mycket på den egna verksamheten utifrån ett internt perspektiv och inte ett externt.  
 
Ett annat problem är att man uppfattar information olika utifrån krisberedskap i ett allmänt 
perspektiv. Intresse i projektet ligger hos verksamheten som en aktör i ett större sammanhang. 
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Verksamheten ser med stor sannolikhet i ett tidigt skede på krisberedskap som något internt. 
Det kan vara svårt att sätta in den egna verksamheten i en gemenskap. I flera fall har vi fått 
uppfattningen att verksamheterna inte riktigt uppfattar vad som händer runt omkring dem och 
hur det kan påverka dem, bland annat hur olika avståndsbedömningen kan vara. Vissa 
verksamheter ansåg sig ligga ganska ensligt medan andra kringliggande verksamheter 
bedömde att de låg nära varandra. Denna bedömning beror helt på det egna risktänkandet. De 
flesta verksamheterna har bra koll på den egna risk- och krishanteringen. I flera fall finns det 
väl utarbetade planer. Problemet är att man inte ser hur den egna verksamheten kan påverka 
andra kringliggande verksamheter. 
 
”Krishantering handlar till stor del om sunt förnuft”30. Att förbereda sig på att det oväntade, 
en kris, kan inträffa gör det lättare att agera ”rätt” när det väl händer. Med rätt menas då att 
man inte låter sig styras av chocken. ”Kriser går inte att förutse – det är det som gör dem till 
kriser. Att förbereda sig inför det oväntade hjälper ändå om det värsta skulle inträffa.”31 Att 
ett företag, en myndighet, ett land, en privatperson etc. någon gång kommer att stöta på en 
kris av något slag är inte en fråga om det kommer att hända, utan snarare om när.32 Man kan 
förbereda sig på två olika sätt. För det första genom praktiska förberedelser, som innebär att 
man vet vad och hur man skall agera. För det andra behöver man vara mentalt förberedd, för 
att kunna klara av det praktiska. Inom nätverket kan man bara begära att man skall veta hur 
man skall agera rent praktiskt inom den egna verksamheten. Genom att känna till lite om 
andra verksamheter och deras eventuella risker, kan man även till viss del förbereda sig på 
dem. Men återigen, det centrala är egentligen inte vad som händer, utan snarare att något 
händer. Nätverkets agerande skall inte skilja sig nämnvärt beroende på vilken händelse det 
gäller. 
 

Vad finns det för tveksamheter inför nätverket? 
 
En viss tveksamhet grundar sig på vad som krävs av verksamheterna som är med. Man undrar 
hur mycket tid och resurser det kommer att behövas. En annan tveksamhet verkar vara att 
man inte ser den egna verksamhetens roll. Kanske har man en verksamhet som varken kan 
klassas som risk- eller skyddsobjekt. Man har då missat poängen med nätverket. ALLA som 
befinner sig inom området har samma roll. Skulle en olycka hända kan den lika lätt drabba en 
liten verksamhet med enbart ett fåtal anställda som till exempel Högskolan med flera tusen 
människor. Konsekvenserna för dessa människor blir desamma. Som människa är man lika 
sårbar.  
 
Följande frågor kom upp: 
 

- Vad är syftet och målet med nätverket? 
- Vilka verksamheter finns i området? Vad gör de? 
- Vilka riskverksamheter finns i området? 
- Vilka återsamlingsplatser finns? 
- Hur kan man hjälpa varandra efter en olycka? (Både direkt och på sikt) 
- Fungerar systemet inte bra idag?  
- Finns det intern krisberedskap idag, behövs den förbättras? 

                                                 
30 Hammerskog P. 2005,  s.6 
31 Ibid s.12 
32 Ibid s.10 
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- Hur ska informationsspridningen gå till? 
- Hur ska nätverket leva vidare? Vem tar ansvar för det? 
- Vad gör man om något händer på natten?  
- Hur ser räddningstjänsten på nätverket? 
- Hur många larm kan det handla om? 

 

Hur mottogs modellen? 
 
När det gäller nätverksmodellen, som är den avvikande delen i modellen, fanns det en viss 
skeptiskhet mot hur själva informationsspridningen ska gå till. Man undrade hur man skulle 
kunna få det att fungera. Vissa menade att människor inte har det engagemang som krävs för 
att hålla nätverket vid liv. Samma personer menade att det är räddningstjänstens uppgift, att 
de sköter det bra, man ska inte lägga sig i räddningstjänstens arbetsuppgifter. Något som är 
helt rätt, fast nu är det så att det inte är räddningstjänstens uppgift att informera på plats, något 
det inte finns tid till. Nätverket är inte tänkt att lägga sig i räddningstjänstens arbete. Snarare 
tvärtom, ju mer information folk kan få på annat håll, exempelvis via nätverket, desto färre 
människor kommer (förhoppningsvis) att ta sig till själva olycksplatsen för att där finna infor-
mation och därmed riskera att vara i vägen för räddningstjänsten. Detta var en åsikt som fram-
förts av personal från räddningstjänsten. Hos den skeptiska skaran fanns även en oro att fel 
information kommer ut. Man menade även att det är onödigt att oroa folk i onödan, något som 
man trodde kunde leda till panik. Dessa personer ville enbart ha uppföljning vid en händelse, 
man ansåg att det räcker med kontaktnät, gemensam riskbedömning och återkoppling. 
 
Majoriteten såg dock möjligheter med nätverket. Det fanns en önskan om någon slags 
informationsbroschyr med en förteckning över alla verksamheter, vad verksamheterna gör 
osv, och eventuella risker som finns i området, gärna även med namnlistor till kontakt-
personer på respektive verksamhet. Detta är intressant eftersom vi väldigt tidigt i arbetet 
presenterade det som en viktig del för nätverksamarbete. Man efterfrågade även någon slags 
återkoppling efter en olycka, dels för att få information om när faran är över, dels för att 
kunna summera vad som hänt och kanske dra lärdom av det. Även om man, som nyss nämnts, 
efterfrågade en gemensam riskbedömning menade man att om det händer en olycka är det ofta 
sådant som inte fanns med i riskbedömningen, det som ”inte kan hända” händer. Många 
menade att ju mer information som finns desto bättre, det kan bidra till färre rykten. Man kan 
inte råda över vad som skrivs i media, men man kan råda över vilken information man ger 
sina grannar och övriga medlemmar i nätverket.     
 
Att information kan leda till panik höll man med om. Här var man dock av den motsatta 
åsikten och menade att ett meddelande via exempelvis radion lätt kan leda till panik och 
förvirring på grund av att man därigenom inte får veta tillräckligt. Nätverket kan underlätta 
detta. Speciellt skolledningarna inom området såg många fördelar med modellen. Om olyckan 
är framme är det mycket bra med förhandsinformation som leder till ökad beredskap på frågor 
från föräldrar, elever och personal. Hur det rent praktiskt ska genomföras var inget som disku-
terades i detalj på mötet, men något direkt motstånd i form av att det skulle störa verk-
samheterna i deras arbete mötte vi inte. Räddningstjänsten förklarade att det eventuellt kan 
röra sig om ett par larm om året.   
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Hur anpassad är modellen till nätverket? 
 
Som nämnts ovan har ingen konkret diskussion förts om hur informationsspridningen skall gå 
till, d.v.s. om man skall använda sig av sms, personsökare etc. De hinder som finns för 
modellen skulle vara brist på engagemang, inte brist på resurser eller förmåga. Modellen har 
väldigt bra förutsättningar att fungera på grund av det korta geografiska avstånden mellan 
verksamheterna. En sak som är ganska viktig och relevant är frågan om alla verksamheter 
skall behandlas lika med tanke på storlek, personalstyrka och risker i verksamheten. Att den 
frågan överhuvudtaget inte tagits upp av någon, kan man se som positivt – inom nätverket är 
inte någon underordnad någon annan. Det är en av grundtankarna bakom nätverket, en tanke 
som än så länge verkar ha fallit väl ut.  
 
 

Kan man dra generella slutsatser kring arbetet? Skulle det 
fungera att göra detta någon annanstans? 
 
Inom Larsfrids industriområde, där detta nätverk befinner sig, finns det förvisso många 
industrier och annan verksamhet koncentrerat på en ganska liten yta, men det kan knappast 
betecknas som något unikt. Det som kanske kan utmärka sig lite är att det utöver de olika 
verksamheterna, även finns en Högskola och två gymnasieskolor inom området. Det innebär 
att inom detta relativt lilla geografiska området dagligen rör sig en stor mängd människor. 
Uppskattningsvis kan det högst röra sig om ca 10 000 människor. Icke att förglömma så går 
även järnvägen igenom området, vilket innebär att transport av farligt gods är vanligt före-
kommande.  
 
Varför just detta område har varit intressant att titta på, förutom redan nämnda förhållanden, 
är att området dels angränsar till ett bostadsområde och dels mot ett koloniområde vilket 
sommartid bebos av en stor mängd människor. Inte långt därifrån ligger även Östra stranden 
som sommartid brukar vara överfull av människor. En olycka eller extraordinär händelse av 
det större slaget hade därför kunnat få katastrofala följder. För att återgå till rubrikens andra 
fråga så finns det ingenting som säger att man inte skulle kunna tillämpa denna modell någon 
annanstans. Det som skulle kunna försvåra tillämpningen skulle i så fall vara om det rör sig 
om en mängd större verksamheter. Inom Larsfrid är verksamheterna överlag ganska små och 
det är inte ovanligt att flera ligger vägg i vägg eller rent av befinner sig i samma byggnad. 
Desto större avstånd som finns i mellan verksamheterna, desto mindre koppling känner man 
kanske till varandra. Som tidigare nämnts skall ett nätverk dock inte enbart ses utifrån de 
geografiska ramarna. Personliga kontaktnät, lojalitet gentemot en viss grupp etc. kan ligga 
utanför det geografiska området. En annan sak som kan försvåra arbetet med att bygga 
nätverk kan vara att vissa företag sitter på s.k. ”företagshemligheter” som man tror ska 
komma ut.  

 

Vad händer nu? 
 
Tanken är att arbetet med nätverket skall leva vidare, om än lite osäkert i vilken form. Det är i 
detta skede väldigt viktigt att man inte tappar de trådar man lyckats knyta till nätverket hittills. 
Nätverket går nu in ett nytt skede. Hittills har syftet varit att lägga grunden för nätverkets 
genomförande, att kartlägga förutsättningar som nätverket har att jobba med och att ta en 
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första kontakt med de olika aktörerna inom industriområdet Larsfrid. Hur viktig än den första 
kontakten är, så är den andra, tredje, fjärde kontakten minst lika viktig. För att återknyta till 
inledningen – nätverksbyggande är ett ständigt pågående projekt.  
 
 

Avslutning 
 
På Halmstads kommuns hemsida står det att läsa följande:  
 

För att åstadkomma ett säkrare samhälle krävs att samhällets aktörer arbetar gemensamt och mot 
samma mål: att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera kriser när de ändå inträffar.33   

 
Hur kommuner och myndigheter skall agera finns reglerat enligt lag i bland annat lagen om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (2006:544) och i lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Att det skall finnas 
nätverk och hur de skall fungera är inte lagstadgat. Man kan aldrig tvinga människor att vara 
delaktiga. Den lagliga skyldigheten att informera vid en olycka ligger på kommunen. Därmed 
inte sagt att man som vanlig medborgare är förbjuden att bidra och vara delaktig i kommuni-
kationsprocessen. Istället för att se det som en skyldighet bör man se det som en rättighet. En 
rättighet som fler borde utnyttja. Det borde ligga i alla människors intresse att skapa trygghet 
för sitt välbefinnande. 
 
Som avslutning kan konstateras att nätverk inte behöver vara så främmande som man kanske 
tror. Inofficiella små nätverk finns förmodligen lite varstans i vårt samhälle, utan att vi vet om 
det. Man vill tro att människan inte enbart ser till sitt eget bästa utan även till sina med-
människor och att människan är så pass självständig att man ibland kan agera utan riktlinjer 
från diverse myndigheter. Det är viktigt att ta tillvara kunskap och resurser som olika myndig-
heter besitter. Det är även viktigt att stödja människors vilja och engagemang kring frågor om 
krisberedskap och värna om de små inofficiella nätverk som redan finns i samhället. 
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Konstruktiv eller moralisk kritik?  
 

Reflektioner om villkor för kommunikation och 
lärande kring krisberedskap och krishantering 
 
Peter Björk 
 
 
När Högskolans rektor, Romulo Enmark, öppnade konferensen ”Säkerhet och sårbarhet” knöt 
han an frågorna om krisberedskap och krishantering till ett av Högskolans i Halmstad tre s.k. 
styrkeområden: nämligen utvecklandet och studiet av livskvalitet. Kopplingen är logisk med 
tanke på de förändrade behov och förväntningar som anses i allt större utsträckning göra sig 
gällande i det nya ”post-materialistiska” samhället där, sedan ett par decennier tillbaka, grund-
tryggheten i det materiella överflödet genererar krav på personlig autonomi och individuellt 
självförverkligande (Inglehart 1997). Denna ”individualisering” i kombination med det hög-
teknologiska informationssamhällets utsatthet öppnar samtidigt för risker och kriser som 
måste hanteras för att samhällets medborgare på ett tillfredsställande sätt ska kunna driva och 
utveckla sina personliga livsprojekt. 
 
Säkerhets- och sårbarhetskonferensen den 17 april 2008, liksom ambitionen att vid Högskolan 
i Halmstad bygga upp en utbildnings- och forskningsmiljö kring krisfrågorna, är ett sätt att 
möta behovet av forskning och utveckling på området. Ett naturligt led i detta har varit att 
försöka integrera temat krisberedskap och krishantering i Högskolans undervisningsprogram 
och kurser på grund- och avancerad nivå; t.ex. genom att uppmuntra studenter i statsvetenskap 
och andra ämnen att skriva kandidat- och/eller magisteruppsatser inom ämnesområdet. 
  
Vid ett av eftermiddagens parallella seminarier presenterade Hans Bengtsson resultaten från 
några av dessa uppsatser; närmare bestämt sådana som hade studerat krishanteringen i 
samband med stormarna ”Gudrun” och ”Per” som drabbade bl.a. Halland i januari 2005 
respektive januari 2007. En övergripande slutsats av dessa undersökningar var att det ansågs 
ha förekommit kommunikationssvårigheter mellan några av de, för samhällsfunktionernas 
upprätthållande, väsentliga aktörerna i samband med stormarna. Denna slutsats föranledde, på 
vissa håll upprörda, protester från en del av seminariets åhörare; varav några representerade 
olika halländska kommuner. Uppfattningen om förekomsten av kommunikationssvårigheter 
ansågs vara en orättvis kritik; i några avseenden även baserad på felaktigheter.34 
  
Kris- och säkerhetsfrågorna är inte bara aktuella och betydelsefulla teman för forskning och 
utveckling; de rör sig också inom ett komplicerat spänningsfält mellan ambitioner som finns 
att med lärdomar och kunskapsbyggande baserat på utvärdering av tidigare erfarenheter för-
bättra samhällets samlade krisberedskap och andra aktörers ambitioner, vilka för sina egna 
syften försöker utnyttja den rädsla som samhällets sårbarhet skapar hos många människor. Jag 
menar att ämnets starkt emotionella och känsloladdade karaktär, och därmed också dess tack-

                                                 
34 Jag avstår här från att kommentera vem som hade ”rätt” eller ”fel” i den aktuella sakfrågan; dels därför att jag 
saknar tillräcklig detaljkunskap för att kunna göra ett sådant ställningstagande och dels därför att jag inte kan se 
att det har någon relevans för den övriga diskussionen i det här inlägget. 
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samhet som objekt för politisk och massmedial exploatering, riskerar att sätta käppar i hjulet 
för framgångsrik och utvecklande kommunikation och lärande på området. 
 
Syftet med föreliggande text är att lyfta fram och diskutera en aspekt av problematiken i 
forsknings- och utvecklingsarbetet kring krisberedskap och krishantering; nämligen de diffusa 
och komplexa gränserna mellan å ena sidan en moralisk och å andra sidan en konstruktiv form 
av kritik. Inlägget ska i första hand betraktas som en konferensdeltagares reflektioner på delar 
av det som sades under dagen, inte som färdiga analyser utifrån mångårig forskning. 
 
Efter denna introduktion ges en allmän och övergripande beskrivning av den samlade bild 
som samhällsvetare ger av dagens samhälle som ett ”risk- och krissamhälle” och det generella 
tillstånd av rädsla som anses känneteckna vår tid. Därefter beskrivs de två perspektiv på (eller 
former av) kritik som nämns ovan. I det därpå följande avsnittet ges ett exempel på hur den 
moraliserande aktörskritiken, och de känslor som denna kan tänkas röra upp, kan utnyttjas av 
olika intressen för att gynna egna syften. Avslutningsvis görs en sammanfattande diskussion. 
 
 

Risk- och krissamhället 
 
Riskmedvetande och krishanteringsproblematik är inte några marginella studieobjekt för 
dagens samhällsvetenskap. Tvärtom har det hävdats att risker och kriser rentav skulle kunna 
vara det som är det mest utmärkande och kännetecknande för den historiska och samhälleliga 
epok vi nu antas befinna oss i; den senmoderna. 
 
Den tyske sociologen Ulrich Becks bok Risksamhället från 1986 bidrog starkt till att föra upp 
idén om en ny historisk epok, genomgående präglad av allehanda risker och kriser, på den 
samhällsvetenskapliga agendan. Beck menar dock, till skillnad från teoretiker och debattörer 
som tyckt sig se en utveckling mot ”postmodernitet”, att dagens samhälle inte alls innebär 
modernitetens slut, utan en övergång till en ny ”andra” modernitet. Denna andra modernitet 
innebär moderniseringsprocessens (och därmed individualiseringens) radikalisering och 
påskyndande. Västvärldens högteknologiska kunskapssamhällen med sin förändrade arbets-
marknadsstruktur och delvis nya villkor för och krav på det vardagliga livet öppnar nya 
möjligheter för individuell frihet, men ökar samtidigt också den mänskliga och samhälleliga 
sårbarheten. En strategi för att möta och hantera den nya situationen blir att tillsammans med 
andra uppfinna nya riskgemenskaper. Medan ”nödens solidaritet” var det som höll samman 
människorna i det gamla industrisamhället blir nu ”rädslans solidaritet” det sammanhållande 
kittet i ”risksamhället” (Beck 1998). 
 
Becks resonemang har stöd av Anthony Giddens, som också anser att vi är på väg in i en ny, 
”reflexiv”, modernitet som framförallt utmärks av snabb föränderlighet. Den är en ”post-
traditionell ordning” vars nyckelbegrepp är reflexivitet; kraven på personlig profilering och 
självförverkligande grundlägger ett behov hos varje individ att vara ständigt reflekterande för 
att skapa och omskapa sin självidentitet. Dessa val av livsstilar utgör på samma gång 
möjligheter och risker, vilket kan tänkas få långtgående konsekvenser för individen, politiken 
och samhällets institutioner (Giddens 1991). 
  
Inte minst tar detta sig uttryck genom att något av det mest fundamentala för den första 
(”enkla” eller ”traditionella”) moderniteten; den kollektiva framstegstanken, förlorar sin plats 
och förklaras vara förlegad. I dess ställe träder den individuella framgångsberättelsen in som 
ersättare. Det kan tänkas få två omvälvande konsekvenser; dels konkret genom att offentliga 
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försäkringssystem, vilka skapade förutsättningar för att om inte eliminera riskerna så i alla fall 
dämpa effekterna av mänskliga och samhälleliga kriser, allt mer håller på att avvecklas i 
individualismens spår, och dels symboliskt genom att känslan av odödlighet som olika former 
av långsiktig gemenskap och kollektivism kunde ge (”samhället överlever en själv”, ”man 
lever vidare genom samhället”) också håller på att försvinna (Olofsson 1997). Reflexiviteten, 
eller ”avtraditionaliseringen”, som medför en tilltagande upplösning av gamla identitets-
bärande roller (Touraine 2003), får inte enbart existentiella, utan även rent praktiska 
konsekvenser. Det gäller framförallt relativiseringen av krav och förväntningar från en 
förändrad, ”post-industriell”, arbetsmarknad. Det blir allt svårare att hitta några ”säkra” vägar 
till framgång och attraktivitet på marknaden; idealen beskrivs istället som flexibilitet och 
förmåga att anpassa sig. Detta sker samtidigt som hoten om arbetslöshet och marginalisering 
förefaller mer och mer påtagliga (Karlsson 2005). 
  
Zygmunt Bauman ser en ”härledd rädsla” sprida sig i samhället; ”en bestående sinnes-
författning som bäst beskrivs som en känsla av hjälplöshet inför faran; en känsla av osäkerhet 
(världen är full av faror som kan slå till när som helst utan förvarning) och sårbarhet (om 
faran skulle slå till finns det liten eller ingen chans till flykt eller framgångsrikt försvar)” 
(Bauman 2007: 9). Farorna kan vara av olika slag och komma från såväl naturen som andra 
människor, men det finns även en tredje typ av faror som har börjat smyga sig på. Dessa 
kommer från ”en grå och ännu namnlös zon, varifrån allt ohyggligare farhågor sipprar ut och 
hotar att förgöra våra hem, arbetsplatser och kroppar genom katastrofer, inte alltigenom 
naturliga, inte alltigenom mänskliga, naturliga och mänskliga på samma gång, men inte riktigt 
någotdera” (ibid.: 11). 
 
Idéerna om ”risksamhället”, ”den andra moderniteten” och ”den härledda rädslan” ger bilden 
av dagens samhälle som permanent utsatt för risker och faror som hotar att när som helst 
försätta samhället och dess medborgare i olika former av kris. Samtidigt finns det de som 
hävdar att även ”kris” numera är ett beständigt tillstånd; att befinna sig i det senmoderna 
vardagslivet är att befinna sig i kris. Somliga har t.o.m. velat benämna vår tid som ”den 
permanenta krisens epok”. 
  
Anders Persson (1997) menar att vi sedan ett par decennier tillbaka lever i vad han kallar för 
ett ”krissamhälle” där den politiska retoriken kännetecknas av en märklig motsägelse. Å ena 
sidan har politiska åtgärder i form av privatiseringar, konkurrensutsättning och marknads-
anpassning av offentlig verksamhet framställts som en ”valfrihetsrevolution” som tillmötesgår 
det individualiserade samhällets krav på utrymme för den enskilda människan att själv få 
”välja”, som en del i skapandet av individuella livsprojekt. Å andra sidan framhålls ständigt 
behovet av ett ökat samhälleligt ”krismedvetande”, vars innebörd är insikten om att det 
politiska handlingsutrymmet begränsas av olika nödvändigheter – t.ex. av ekonomiskt eller 
ekologiskt slag. Det politiska budskapet blir, kortfattat, att vi måste lägga band på våra önske-
mål nu för att inte skapa problem i framtiden. 
  
Risker och kriser, såväl samhälleliga som individuella, är med andra ord, åtminstone enligt de 
här refererade författarna, en kärnpunkt i föreställningarna om dagens samhälle. Visionerna 
om ”framtiden” blir då, ur ”krissamhällets” politiska perspektiv, en märklig (och för många 
skrämmande) kombination av hot och löfte.  
 
Mot en sådan bakgrund förefaller det naturligt, inte bara att det finns ett behov av att upp-
märksamma och diskutera krisberedskap och krishantering, utan att detta också är ett ämnes-
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område som kan tänkas väcka upp både engagemang och starka känslor hos det stora flertalet 
i det senmoderna samhället.35 
 
 

Två perspektiv på kritik 
 
När man studerar samhällets och enskilda organisationers krisberedskap och krishantering; 
dvs. såväl beredskapen inför möjliga framtida kriser som hanteringen av kriser som faktiskt 
har inträffat, måste målet rimligtvis vara att kunna dra slutsatser om och ge synpunkter på 
beredskapen respektive hanteringen. Eftersom saker och ting sällan är så bra att de inte kan 
förbättras kan dessa slutsatser också tänkas innehålla någon form av kritik. 
  
Av naturliga skäl värjer man sig ofta mot kritik; ingen tycker ju om att bli kritiserad, men 
likväl är kritik ett svårfrånkomligt inslag i en framåtsyftande lärande- och utvecklingsprocess. 
”Kritiskt tänkande” är, för att anknyta till Lars Holmstrands och Ing-Marie Perssons föredrag 
under dagen, av betydelse för framgångsrik samverkan och kollektivt lärande i samhällskriser. 
Men kritiken, ”det kritiska tänkandet”, kan se ut på olika sätt och ha olika syften. För att här 
förenkla resonemanget kan vi skilja ut två typer av kritik, eller om man så vill två olika 
perspektiv på kritik. Låt oss kalla det ena för ett mer aktörsorienterat och det andra för ett mer 
strukturorienterat perspektiv.36 
 
Det första, det mer aktörsorienterade, perspektivet har en i grunden moraliserande eller 
fördömande ambition. Dess syfte är att leta upp ”den skyldige”; den aktör vars ”fel” det är att 
någonting har gått snett, för att kunna ställa någon eller något (en enskild individ eller t.ex. en 
organisation) till svars för eventuella misstag eller missförhållanden. Det här perspektivet är 
alltså till stor del bakåtblickande. 
 
Det andra, det mer strukturorienterade, perspektivet har istället en konstruktiv ambition och 
syftar till att finna och lyfta fram principiella och systematiska brister i organisationer, 
institutioner och processer för att på sikt, antingen genom egen forskning eller genom att 
skapa underlag för utvecklingsarbete, kunna korrigera och förbättra inför framtiden. Det här 
perspektivet är således framåtblickande. 
 
För forsknings- och utvecklingsverksamheten vid högskolor och universitet bör det senare av 
de två perspektiven vara vägledande. Att kritisera är inte ett självändamål, utan kritikens 
legitimitet ligger så att säga i dess användbarhet: ”Utvärdering är per definition en praktisk 
verksamhet, vilket innebär att den försöker tjäna ett inlärningsändamål och komma till 
användning i en framtida beslutssituation” (Vedung 1998:29). 
 
Kunskapsmöten för kollektivt lärande med positiv synergi förutsätter, för att återigen citera 
Holmstrand och Persson, jämlikhet och ett visst mått av ödmjukhet hos aktörerna. Det kräver 
att den eventuella kritik som framförs är saklig och konstruktiv samtidigt som föremålet för 
kritiken är beredd att ta till sig de kritiska synpunkterna. Dessutom är den här typen av 

                                                 
35 Det ska dock betonas att resonemanget som har förts i det här avsnittet rör sig på ett övergripande teoretisk-
filosofiskt plan. ”Risk och rädsla” är vad som beskrivs som ett generellt kännetecken för det samhälle vi nu lever 
i. På vilka sätt och i vilken utsträckning detta tar sig uttryck hos varje enskild individ kommer naturligtvis att 
variera. Det är ju fullt möjligt att vara ”risk- och krismedveten” i betydelsen att känna sig utsatt inför olika faror 
och uppleva framtiden som hotfull, utan att för den skull ha någon större kunskap om t.ex. utrymningsplanen på 
den egna arbetsplatsen. 
36 Märk väl: mer aktörs- respektive strukturorienterat; inte nödvändigtvis renodlat det ena eller det andra. 
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kritiken ofta en del av ett kunskapsbyte som sker genom dialog. Möjligheten finns ju alltid att 
det finns flera versioner; dvs. olika aktörer kan uppfatta saker på olika sätt. 
 
Den mer aktörsorienterade och moraliserande formen av kritik leder till något helt annat; ett 
slags krigstillstånd där den som kritiserar har som sitt främsta mål att ”komma åt” sitt byte 
och den kritiserade får ägna all sin kraft åt att försvara sig. Det är knappast någon grogrund 
för symmetriska samtal och jämlika kunskapsutbyten; snarare öppnar det för en maktkamp 
med idel ”dirty tricks”. Den här formen av kritik kan även bygga på en form av kontrafaktiska 
resonemang; dvs. ”om inte vissa misstag hade begåtts så hade krisen aldrig uppstått eller 
katastrofen aldrig inträffat…”. 
 
Det kanske mest framträdande exemplet som diskuterats i media under våren, vilket även 
konferensmoderatorn Anders Mellbourn nämnde under förmiddagen, gäller mordet på den 
tioåriga flickan Engla Höglund. Att polisen nu i efterhand har lyckats binda mördaren även till 
ett annat mord åtta år tidigare har rest frågan: Hade mordet på Engla kunnat förhindras om 
polisen hade agerat annorlunda? Listor över diverse misstag från polisens sida har fyllt kvälls-
tidningarnas spalter och där framträder säkert en rad viktiga lärdomar för framtiden, men det 
har också på samma gång väckt upp häftiga aggressioner från sådana personer som, med 
hänvisning till de misstag som begåtts, anser att polisen således är (antingen indirekt eller i 
allmän moralisk mening) medskyldig till Englas död. 
 
Risken är stor att den här typen av resonemang leder till att utpekade aktörer får bära en 
orimlig skuld- och ansvarsbörda och i allra värsta fall utsätts för hot och personförföljelse från 
sådana personer som vill ”skipa rättvisa” på egen hand.37 
 
 

Exploateringen av kris och sårbarhet 
 
Nu är ju verkligheten som bekant sällan så klar, tydlig och okomplicerad som man önskar att 
den skulle vara. Gränserna mellan de båda perspektiven är ofta diffusa; de båda typerna av 
kritik flyter ihop – och det är detta som emellanåt tycks skapa problem. Behovet av att upp-
märksamma, diskutera och kritisera problem och brister i krisberedskapen i olika delar av 
samhället är de flesta överens om. Samtidigt kan politiska krafter och olika särintressen 
försöka exploatera samma problem och brister, liksom de känslor som dessa rör upp, för att 
gynna sina egna intressen. 
 
Ann Enander beskrev i sitt föredrag under förmiddagen hur reaktioner på händelser påverkas 
av upplevda orsaksförhållanden. Människor i allmänhet har en större benägenhet att acceptera 
och finna sig i en händelse om man upplever den ha en ”naturlig orsak”, t.ex. genom en natur-
katastrof. Reaktionsstyrkan tenderar sedan att växa stegvis om händelsen istället upplevs ha 
orsakats av mänskliga misstag, mänsklig försummelse respektive (allra värst) mänsklig 
ondska. 
 
Om man accepterar bilden av det senmoderna samhället som en slags riskgemenskap där 
känslan av utsatthet och sårbarhet, och rädslan som följer därav, är fundamental kan man 

                                                 
37 Dåvarande statssekreteraren Lars Danielsson skyddades t.ex. av säkerhetsvakter när han i mars 2006, mitt 
under det massmediala drev som riktades mot honom med anledning av diskussionerna kring hans agerande i 
samband med Tsunamikatastrofen, höll en gästföreläsning på Högskolan i Halmstad. Det var en högst påtaglig 
bild av de mest absurda konsekvenser den personfixerade och moraliserande formen av kritik kan leda till. 
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tänka sig att medborgarnas förväntningar på ”samhället”, staten, politikerna, ”det offentliga” 
handlar om förmågan att skydda. Om den kollektiva framstegstanken träder tillbaka till för-
mån för föreställningar om individuella livsprojekt så är politikens och samhällets uppgift inte 
att bygga ”det gemensamma”, utan detta ”gemensamma” ligger i skyddet av individerna. Om 
det upplevs att ”samhället” misslyckas med detta förlorar det inte bara sin legitimitet; det är 
även sannolikt att ilska och vrede riktas mot dem som uppfattas som ansvariga för en miss-
lyckad krisberedskap/krishantering. 
 
Sprängkraften i de känslor som risk- och krisupplevelser kan tänkas röra upp gör det till ett 
tacksamt objekt för exploatering utifrån egna syften. I så fall skulle naturligtvis de flesta 
uppfatta ett sådant utnyttjande av en rädsla eller ett trauma som cyniskt och omoraliskt. 
Samtidigt är det vissa samhällsaktörers plikt att föra fram kritik och uppmärksamma sådana 
brister som antingen har eller kan äventyra säkerheten eller, i värsta fall, redan har försvårat 
en kris. Om dessa aktörer både har en samhällelig plikt och ett egenintresse i att kritisera kan 
gränsen mellan den konstruktiva och den moraliserande kritiken bli flytande. Ett uppenbart 
exempel är den intensiva debatt som följde på den dåvarande socialdemokratiska regeringens, 
som kritikerna menade, undermåliga agerande i samband med den s.k. Tsunamikatastrofen på 
annandag jul 2004. 
 
Den borgerliga oppositionen förde så gott som omedelbart upp frågan om vilka brister det 
hade funnits i den svenska krishanteringen i samband med flodvågskatastrofen på den 
politiska dagordningen och riktade skarp kritik mot regeringen; såväl generellt ifråga om 
beredskapen inför samhällskriser som utifrån hur det aktuella fallet hade hanterats. Frågan 
blev ju så småningom föremål för utredning och togs upp i KU. Den borgerliga oppositionens 
agerande är så långt ingenting märkligt. I en parlamentarisk demokrati som den svenska är ju 
oppositionens (oavsett dess politiska färg) uppgift att granska och kritisera den sittande 
regeringen. 
 
Men: gränsen är som sagt flytande. Det går inte att komma ifrån det faktum att kritiken mot 
den socialdemokratiska regeringen kom i en tid då arbetet med att formera ”den borgerliga 
alliansen” var som mest intensivt. Kritiken mot den svenska krishanteringen under Tsunamin 
kopplades samman med ifrågasättandet av Göran Perssons allmänna ledarskap och personliga 
ledarstil, samtidigt som diskussionen om behovet av en förbättrad svensk krisberedskap 
(underförstått genom åtgärder från en ny ”handlingskraftig” regering) och en växande 
”folklig” misstro och ett sviktande förtroende för regeringen gav den borgerliga alliansen vind 
i seglen. 
 
Dessutom lever ju politiska intressen, partier, idéer och den pågående opinionsbildningen ett 
liv utanför riksdagen och de etablerade politiska institutionerna. Allehanda journalister, 
debattörer, expert, analytiker, tjänstemän, lobbyister osv. bidrar i olika delar av samhället och 
genom sina egna kommunikationskanaler till ett samlat debattklimat (och en samlad diskurs) 
som påverkar hur verkligheten uppfattas. 
 
Den 18 mars 2005 arrangerade Högskolan i Halmstad i samarbete med Folk och Försvar en 
konferens där talarna under dagen var ett antal säkerhetspolitiska experter från olika 
organisationer och intressen i samhället. Konferensens tema kretsade kring hot och sårbarhet, 
och stämningen var påtagligt påverkad av vårvinterns debattklimat som uppstått i sviterna 
efter Tsunamin och stormen ”Gudrun”. Utöver lärare, forskare och studenter från Högskolan 
utgjorde militärer, bl.a. från Militärhögskolan, en stor del av konferensdeltagarna. 
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Militären, som i och med kalla krigets slut och 1990-talets omstrukturering av den svenska 
försvars- och säkerhetspolitiken från krigs- till krisberedskap har hamnat i ett utsatt läge där 
dess tidigare självklara position och existensberättigande inte längre upplevs som lika 
självklar, måste i högre utsträckning än tidigare arbeta aktivt opinionsbildande för att 
legitimera sin verksamhet och motivera behovet av ökade (inte minskade) anslag. Medverkan 
i olika former av krishantering, och det till synes uppenbara behovet av en förbättrad 
krisbekämpning, kunde i det rådande opinionsläget fungera väl för att underbygga bilden av 
militärens fortsatta oumbärlighet. 
 
Traditionellt har försvarsfrågan utgjort en av den politiska högerns möjligheter att skapa 
folklig mobilisering, från försvarsstriderna på 1910-talet och framåt (Hadenius 2000:35). 
Ådalshändelserna 1931 utgör förstås ett väsentligt undantag, men annars har en försvarsvänlig 
höger ofta kunnat plocka politiska poäng genom att vid dramatiska händelser där ”nationen” 
upplever ett bestämt hot framhålla behovet av ett utbyggt försvar, och på så sätt inför folket 
framstå som mer handlingskraftiga än socialdemokraterna. U-båtsincidenterna på 1980-talet 
kan vara ett exempel (ibid.: 179f; Hansson 1985). 
 
Vid en av frågestunderna under den nämnda konferensdagen tog en student i publiken till 
orda och berättade indignerat att en av hans jämnåriga vänner inte hade fått någon fast 
anställning efter avlagd officersexamen. Det visade, ansåg han, på regeringens slapphet som 
inte satsade på utan istället försummade ett för samhället så viktigt yrkesområde. 
 
En student på Högskolans i Halmstad lärarutbildning kommenterade efteråt att resonemanget, 
i varje fall ur hans eget perspektiv, kunde tyckas något märkligt. Varken lärar- eller andra 
yrkesutbildningar garanterar ju heller längre några fasta anställningar (eller något arbete över-
huvudtaget) direkt efter avlagd examen, trots att t.ex. läraryrket rimligtvis också borde kunna 
ses som något viktigt för samhället. Att inte få jobb efter utbildningen är således, menade 
lärarstudenten, inte något specifikt problem för officersutbildade, utan tillhör helt enkelt spel-
reglerna på dagens arbetsmarknad. Nu kunde emellertid den förstnämnde studentens person-
liga oro över den gode vännens osäkra framtidsutsikter kopplas till det rådande stämnings-
läget med en allmän oro över de svenska medborgarnas säkerhet. 
 
Vid en utfrågning av två politiker, från vänsterpartiet respektive folkpartiet, gick en av 
försvarets representanter rakt på sak och frågade vänsterpartisten (vars parti vid det tillfället 
agerade som stödparti åt den socialdemokratiska regeringen): ”Vår uppgift är att hjälpa och 
skydda svenska folket vid kriser och katastrofer; varför vill då ni och regeringen inte ge oss 
möjlighet att kunna göra vårt jobb ordentligt?” Oavsett om frågan är berättigad eller inte 
innebär den en minst sagt tuff anklagelse; den antyder inte bara en försumlighet utan rentav en 
ovilja från den socialdemokratiska regeringen och dess stödpartier att arbeta för de svenska 
medborgarnas bästa. Det föreföll inte som åhörarna i allmänhet uppfattade frågeställarens 
insinuation som särskilt långsökt. 
 
Ordföranden för konferensen, generalsekreteraren för Folk och Försvar Lars Ekeman, ställde 
så småningom en spontan fråga till församlingen: ”Hur många härinne har förtroende för den 
svenska krisberedskapen?” Föga oväntat var det tämligen få som räckte upp handen. Att ställa 
frågan formulerad på det viset och under de specifika omständigheterna gav naturligtvis ett 
effektfullt resultat, men det är tveksamt vad svaret egentligen mer sakligt sett hade för värde. 
  
En av konferensdeltagarna försökte nyansera bilden något genom att hänvisa till opinions-
undersökningar som gav en delvis annorlunda bild av det svenska folkets förtroende för 
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samhällets krisberedskap och krishantering. En student reste sig då upp och sade, följt av 
stormande applåder från delar av auditoriet: ”Om den undersökningen säger att svenska folket 
kan ha förtroende för någon del av krisberedskapen – då undrar jag hur f-n dom frågorna är 
ställda!” Samma person protesterade dock inte mot Lars Ekemans sätt att formulera sin fråga. 
 
 

Avslutande diskussion 
 
Vad kan då tänkas bli de mer långsiktiga konsekvenserna om den moraliserande och 
fördömande kritiken får dominera på bekostnad av den konstruktiva? En uppenbar risk är att 
samhällets aktörer tvingas in i en låst defensiv position där så gott som all kraft och energi går 
åt till att skapa strategier för att försvara sig mot alla former av kritik istället för att på ett 
konstruktivt sätt lära och utveckla med sikte på framtiden. 
 
En ytterligare konsekvens i samma linje är att också krisberedskapen drabbas av den 
”politiska korrekthetens” förbannelse. Att ha en krishanteringsplan riskerar att bli som att ha 
en jämställdhetsplan – det blir något som man ”måste” ha för att inte stämplas som en ”dålig” 
kommun/arbetsplats/organisation. Snarare än att få den praktiska funktion som ambitionen 
rimligtvis bör vara så blir den, i värsta fall, till en slags kosmetika. 
 
Vem eller vilka är då ”skyldiga” om den moraliserande kritiken får större spelrum och explo-
ateringen av risk- och krissamhällets sårbarhetsrädslor fortsätter? Om man besvarar den 
frågan med att peka ut någon/något så ägnar man sig själv åt moraliserande och fördömande 
kritik. Som resonemanget så här långt har försökt visa så är förhållandet mellan de båda 
perspektiven på kritik tämligen komplicerat. 
 
Utöver politiska krafter och andra särintressen i samhället, vilket tidigare har nämnts, så är 
media givetvis en aktör som skulle kunna gå att ”peka ut”. Media (generellt definierat) fick ta 
emot en hel kritik från talarna under konferensen den 17 april. Ann Enander nämnde t.ex. att 
media ofta tenderar att överdriva och överdramatisera händelseförlopp och på så sätt bidra till 
att befästa myten om människors irrationella beteende inför och under kristillstånd.38 Nyhets-
rapporteringen som förmedlar bilder av kriser, katastrofer och panik är ”rubrikvänlig”, som 
några journalister, enligt Enander, hade uttryckt saken. 
 
Är ”medias” agerande således omoraliskt när man rapporterar om kriser och katastrofer? Så 
enkelt går det knappast att göra det för sig. Parallellt med kritiken som framfördes under 
konferensdagen så betonades också gång på gång medias avgörande betydelse som kanal för 
att föra ut (kanske livsviktig) information till allmänheten i samband med ett kristillstånd.  
 
 
Medias rapportering behövs också, som Peder Jarnvall och Jörgen Franzén framhöll i sitt 
anförande under eftermiddagen, som en del i den mänskliga hanteringen av krisupplevelser. 
Människor som drabbats av kriser, olyckor och katastrofer behöver, för att kunna bearbeta sitt 

                                                 
38 Sättet att tala om och beskriva risker och kriser bidrar som tidigare nämnts till att forma och etablera specifika 
verklighetsuppfattningar, vilka i sin tur kan tänkas leda till vissa typer av handlande. En fråga att fundera på 
skulle kunna vara: om vi är ”rädda” i dagens samhälle, är vi det för att vi verkligen är ”rädda” eller för att vi 
förväntas vara det? 



 147 

trauma, se att händelsen uppmärksammas. Att uppleva att saken istället ”tystas ner” kan ha en 
negativ inverkan.39 
 
Det går alltså inte att betrakta journalister och media i allmänhet som ”skurkar” eller ”exploa-
törer” därför att man rapporterar om kriser. Problemen måste i så fall, återigen, belysas utifrån 
en mer strukturell kritik. Att media, alltsedan televisionens intåg, har kommit att allt mer 
fixera vid att underhålla snarare än informera, samt de förenklingar och den trivialisering som 
det anses ha lett till, är något som diverse mediakritiker har varnat för en längre tid (se t.ex. 
Bourdieu 2000; Postman 1986). 
 
Om media, enligt televisionens logik, framställer kriser och krisförlopp som dramatiska och 
samtidigt kraftigt förenklade ifråga om vem eller vilka som bär skulden så blir följden 
förmodligen att mottagarna av budskapet uppfattar verkligheten enligt samma förenklade 
mönster och förväntar sig att krishantering är som en färdigpackad produkt som antingen 
fungerar bra eller dåligt. Det harmonierar i så fall väl med den utveckling som statsvetare och 
andra har uppmärksammat där det gemensamma samhället allt mer tycks domineras av 
”marknadens” idéer och där medborgarna i tankar, roller och beteenden övergår till att bli 
kunder (Lundquist 2001: 210ff). En kund accepterar inte att invänta ett utvecklingsarbete utan 
kräver som konsument att varan eller tjänsten levereras omedelbart och i perfekt skick. 
 
Vid den paneldebatt som avslutade Säkerhets- och sårbarhetskonferensen framförde Mia 
Dahlström tanken att behovet av ny forskning kring kris- och säkerhetsfrågor kanske inte med 
nödvändighet är lika stort som behovet av att kunna kommunicera ut de befintliga kun-
skaperna på området. Om så är fallet, att behovet i själva verket är som störst när det gäller att 
skapa ett konstruktivt kommunikations- och lärandeklimat ifråga om krisberedskap, kräver det 
sannolikt att den moraliserande kritiken trängs tillbaka. Även om kris- och säkerhets-
forskningen får ökade resurser kommer det grundläggande problemet att kvarstå. 
 
Likaså krävs det att den nya generation forskare och utredare som håller på att utbildas, dvs. 
studenter som gör sina praktik- och examensarbeten kring krisberedskapen ute i samhället, 
ges en ärlig chans. Som Mia Dahlström också påpekade i paneldebatten kan det vara svårt för 
studenter att under tio veckors uppsatsarbete sätta sig in i en organisations hela struktur och 
alla arbetsformer, men det kan finnas ett problem om studenternas arbete nedvärderas per 
definition. Det kan retoriskt sett vara enkelt och framgångsrikt, om strategin är inställd på att 
försvara sig mot och tillbakavisa eventuella kritiska synpunkter, att plocka poäng genom att 
hänvisa till studenternas bristande erfarenhet, men ska framtidens kris- och säkerhetsarbete bli 
tillfredsställande så måste det konstruktiva kunskapsutbytet börja redan på utbildningsstadiet. 
Det förutsätter naturligtvis att även studenterna låter den konstruktiva ambitionen vara väg-
ledande och inte den moraliserande aktörskritiken. 
 
Det är i spänningsfältet mellan de båda formerna av kritik som studiet av krisberedskap och 
krishantering rör sig. Utmaningen för ett forsknings- och utvecklingsarbete, som i den sen-
moderna epokens ”riskgemenskap” vill medverka till att skapa ett ”robust samhälle” med en 
”hållbar utveckling”, ligger i att på ett framgångsrikt sätt kunna hantera den problematiken 
och på så sätt bidra till konstruktiv kommunikation och lärande med sikte på framtiden. Men 
det är, naturligtvis, lättare sagt än gjort. 

                                                 
39 Här kan vi ännu en gång se ett aktuellt exempel i fallet med mordet på Engla Höglund. Att SVT valde att 
sända begravningen i TV väckte kritik från olika håll; bl.a. ansåg man sändningen vara ett cyniskt utnyttjande av 
tragedin för att höja tittarsiffrorna. Englas familj menade dock att TV-sändningen var helt i linje med deras 
önskemål; att begravningen kunde följas i TV av hela landet upplevdes som en slags tröst i sorgearbetet. 
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