
                 Offentlig sektor och komplexitet 

Kapitel 13 Krishantering - yrkesspråk 
och en allt mer komplex verklighet 

Mikael Jonasson 

Inledning  
Beskrivningar av hur en organisation arbetar och hur den är organiserad säger mycket om hur 

en yrkesprofession uppfattar sig själv som professionell. Syftet med detta arbete är att 

undersöka hur aktörer inom riskhantering argumenterar, beskriver sin verksamhet och sig 

själva, samt hur man relaterar sin organisation till de olika praktiker som riskhantering 

inbegriper. Särskilt fokus läggs på de olika rumsligheter och relationer mellan ledarskap och 

en publik som är involverade i risk och riskberättelser.  

Risker är något som förknippas med det moderna vardagliga livet (Beck, 1986; Giddens, 

1999). Inom kulturgeografi finns en lång tradition av forskning kring risker inom områden 

som risk och sårbarhet, samt krishantering.1 Denna studie angriper problematiken med 

krishantering och risk och sårbarhet ur ett annat perspektiv än den traditionella handlings- och 

implementeringsorienterade utgångspunkten. Studien utgår istället från Colneruds (2002) bok 

om förutsättningarna för utövandet av en yrkesprofession som beroende av ett yrkesspråk och 

en yrkesetik. Studien analyserar olika typer av prat om verksamheten utifrån om det existerar 

förutsättningar för de två elementen, ett yrkesspråk och en yrkespraktik, samt vilka 

konsekvenserna blir om det finns en omedvetenhet kring yrkesspråkets användning.  

Lakoff (2006) analyserar begreppet “preparedness” (handlingsberedskap) som ett 

vägledande begrepp för säkerhet och risker i USA i spåren efter stormen Katrina: 

”Preparedness names both an ethos and a set of techniques for reflecting about and 

intervening in an uncertain, potentially catastrophic future”. Detta etos inbäddas, till skillnad 

från många andra problemställningar, i en politisk enighet när det gäller nödvändigheten av 

ett nationellt ansvar. Man kan alltså hävda att fokus i denna studie skulle kunna ligga utanför 
                                                 
1 Se bl a FRIVA http://www.friva.lucram.lu.se/publikationer  
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den viktigare uppgiften som krishanteringsorganisationen har, nämligen att förebygga och 

hantera kriser. Men huvudargumentet här är att det också är viktigt att se yrkesspråket och 

yrkesetiken som verktyg varmed organisationen kan kommunicera och verka mer effektivt.  

Trots att riskhantering utgör en naturlig och självförklarande profession med en stark status 

även i vårt samhälle, så är det viktigt att öka medvetenheten om hur de specifika verktygen, 

yrkesetik och yrkesspråk, ytterligare kan legitimera kraften i professionens möjligheter att 

utöva sina praktiker, vilket bl a visas av Rönns kapitel om arkitekter. Det är inte tillräckligt att 

vara en bra praktiker, det är också viktigt att walk, talk and act like a professional risk 

manager. Denna studie kommer således att handla om en gemensam värdegrund vilken går 

bortom de personliga kompetenserna och kunskaperna i en profession, och detta bidrag är ett 

försök att hitta argument för skapandet av en sådan professionell riskhanteringsetik och ett 

riskhanteringsspråk. 

Svårigheterna med att kommunicera en sådan värdegrund kan förklaras utifrån de olika 

nivåer som är involverade i krishanteringsfrågor. På en nivå finns länsstyrelser som har en 

nära anknytning till forskning och kontinuerlig kompetensutveckling och på en kommunal 

nivå finns praktiker som ibland måste kombinera sina uppdrag med andra verksamheter i en 

kommun. Man kan uttrycka det som att verksamheten med krishantering måste ta hänsyn till 

flera olika maktrum där inte bara andra organisationer utgör sådana rum, utan även där olika 

nivåer utgör specifika maktrum som måste hanteras på olika sätt.  

Nätverk och maktrum 
Geografin har traditionellt setts som en vetenskaplig disciplin vars rumsuppfattningar betonar 

det materiella. Materialiteterna, som t ex byggnader och vägar ses där som staplade eller 

utplacerade i detta container-liknande rum, eller som kulisser i ett sceneri där sociala 

relationer utspelar sig på individnivå eller organisationsnivå. Vi är dock även kroppsliga 

varelser som använder och skapar avtryck genom att vi förflyttar våra kroppar i olika 

riktningar och via olika medium. Kort sagt, vi producerar olika rum och platser med hjälp av 

vår närvaro och våra aktiviteter. Den samtida kulturgeografin har alltså alltmer börjat betrakta 

det rumsliga och det sociala ur ett dialektiskt perspektiv, vilket för denna studie innebär att 

människors handlingar ses som inkorporerande det sociala och det rumsliga samtidigt (Gren 

& Hallin, 2000:12). För att använda en annan ingång i likande problematik menar Weick 

(1993) att begreppet ”enactment” kan beskriva de processer och produkter som handlande 
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människor i en organisation skapar: ”(W)hen people act, they bring events and structures into 

existence and set them in motion. People who act in organizations often produce structures, 

constraints, and opportunities that were not there before they took action (Weick, 1988: 306-

307).  

En organisation kommer således att producera olika typer av rum beroende på 

människornas genus, ålder, befattning, etnisk tillhörighet, utbildning, värdegrund, 

uppfattningar om sig själva samt vilken relation man har till andra organisationer, eftersom 

våra kroppar är bundna av olika organisatoriska praktiker. Det innebär även att ett yrkesspråk 

och en yrkesetik har en rumslig hemvist och en specifik produktionsplats. Det betyder då 

också att det finns skillnader mellan, å ena sidan ett länsstyrelseproducerat rum och ett 

kommunalt producerat rum för krishantering, och å andra sidan, ett organisationsrum för 

krishantering hos polismyndigheten och ett annat organisationsrum för krishantering hos 

brandväsendet.  

För en kulturgeograf handlar alltså krisberedskap och krishantering om hanteringen av olika 

former av rumsligheter som produceras av människor och aktiviteter. Rumsligheter kan 

hanteras genom sammankopplingar som sker antingen auktoritärt, där överskridande och 

inkorporerandet sker med maktmedel, vilket ibland blir nödvändigt när akuta kriser inträffar. 

Detta beskrivs inom krishantering som den samordnande funktionen. Eller, som sker i de 

flesta fall, krävs även en kontinuerlig process av samverkan med andra aktörer för att bygga 

upp ett förtroende i händelse av en kris. Krishantering handlar då om att samverka mellan 

olika rumsligheter för att kunna samordna dem och deras praktiker vid en händelse av akut 

karaktär. Krishantering handlar framför allt om att kunna hålla isär de skilda metaforerna för 

samverkan respektive samordning i relation till den publik man vänder sig till.   

Yrkesetik och yrkesspråk  
För att förstå de olika sätt som professionella riskhanterare använder begrepp måste man 

också inkludera professionens etik. Det som faktiskt studeras är praktiken av en specifik 

profession och hur man anser att ett gott hantverk ser ut inom den professionen. Colnerud 

(2002:16) menar att en professionell utövare av ett yrke har i sitt yrkesspråk vetenskapliga 

teorier och antagande om professionens innehåll och yrkesutövandet. Professionella grupper 

kännetecknas av att de har en offentlig auktoritet, d v s att de har givits en formell 

legitimation av samhället för att utöva yrket. Man kan säga att krishanterare många gånger har 
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denna status genom att deras tjänster är säkerhetsklassade. Hon talar också om yrkesmässig 

autonomi, d v s att man har möjlighet att välja egna arbetsredskap och arbetsmetoder. En 

politiker kan således inte bestämma vilka kommunikationssteg en krishanterare ska välja när 

det uppstår ett problem. Politiker och organisationer kan dock hindra eller betyda friktion i 

kommunikationen mellan krishanteringsorganisationen och övriga organisationer. Dessutom 

nämner hon det som kallas för en egenkontrollerad yrkesetik, vilket innebär att yrkesgruppen 

har utformat etiska riktlinjer, principer eller regler för hur yrket ska utövas. Det kan t ex 

finnas en nämnd som vägleder medlemmarna eller ger rådgivning i etiska spörsmål.  

Enligt Fjellström (2006) kan en professionell etik utgöra en sådan vägledning rörande de 

yttre gränserna för vad professionella kan göra.  Etiska professionella principer är alltså ett 

verktyg som utvecklar en kritisk och analytisk, engagerad och ansvarstagande moral i 

professionspraktiker i takt med en alltmer komplex verklighet som måste hanteras. 

Funktionen hos en gemensam professionsetik är dock inte bara ett sätt att skapa en gemensam 

värdegrund, föreslår Colnerud och Granström (1993), utan det öka även kvaliteten i den 

professionella praktiken genom introduktionen av det systematiska användandet av 

vetenskapliga metoder.  

Vetenskapliga metoder och begrepp bildar det gemensamma språket och förståelsen för 

olika fenomen, där annars uppfinnandet av akronymer och vardagsrelaterade beskrivningar av 

händelser skulle florera på ett okontrollerat sätt. Analyserna av presentationerna i denna studie 

av de kommunala krishanterarna indikerar att det saknas en användning av en gemensam 

kunskapsbas och en egenkontrollerad etik, som i sin tur utgör kan en professionell etik utgöra 

de yttre gränserna för vad professionella kan göra, samt att det kan utgöra en rollmodell för 

vad som är möjligt och inspirera till högre motivation inom professionspraktiken (se 

Fjellström, 2006).  

Värden förändras ständigt i ett samhälle som står i ständig kontakt med händelser i 

omvärlden. Vår tids snabba och relationella kommunikationer gör att värden snabbt förflyttas 

från en händelse till en annan genom tid och rum. Trots att riskhantering utgör en naturlig och 

självförklarande profession med en stark status i vårt samhälle, så är det därför viktigt att 

ständigt uppdatera medvetenheten om hur de specifika verktygen, yrkesetik och yrkesspråk, 

ytterligare kan legitimera kraften i professionens möjligheter att utöva sina praktiker. Det är 

inte längre tillräckligt att vara en bra praktiker inom området krishantering. Det är lika viktigt 

att se var gränserna går för den egna professionens gemensamma värdegrund, bortom de 

personliga kompetenserna i en profession, och detta är ett försök att hitta argument för 

skapandet av en sådan professionell riskhanteringsetik och ett riskhanteringsspråk. 
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En professionell etik  
Det finns enligt Colnerud & Granström (1989:21-22) två viktiga forskningsområden som 

gäller yrkesetik: normativa studier, som utröner ”hur olika professionellas, outtalade och 

uttalade, etiska normer ser ut”, och professionsteorier, som söker ”urskilja den eventuella 

gemensamma yrkesetik som finns inom yrkesgruppen”. Normativa studier handlar om att 

yrkesprofessionella måste kunna skilja etiska frågor från sitt eget tyckande och tänkande, d v s 

vad man gillar och vad man vill. Etik är inte en fråga om smak eller fakta, och just därför är 

det viktigt att skapa förutsättningar för att diskutera skillnaden dem emellan. Normativa 

studier fyller två funktioner. Det ena motivet för forskares intresse när det gäller normativa 

studier är omsorg om yrket där den yrkesprofessionsutövaren värnar om förtroende och 

ansvar från samhället och berörda organisationer för att öka eller behålla yrkets 

självständighet (se Colnerud, 1995:31). Det andra motivet är funktionen normativa studier har 

när det gäller att skapa en gemenskap och en gemensam värdegrund inom den egna 

organisationen.  

Normativa jargonger och berättelser utgör i sammanhanget ett svagt lim för en gemenskap 

när den utsätts för ett hårdare tryck utifrån när en gränsöverskridande organisationer måste 

börja argumentera för sin legitimitet utanför den egna organisationen. 

Krishanteringsorganisationen har således ett mycket starkt motiv att söka svar på båda 

frågorna, dels om hur professionens outtalade och uttalade yrkesetik ser ut, och dels vilken 

den gemensamma yrkesetiken är inom yrkesgruppen.  

En professionell etik är dessutom något som ständigt är i förändring och som därför måste 

hänvisas till en pågående diskussion kring en professionell etik inom den egna professionen. 

En gemsam förståelse av en sådan etik sammanfattas i en yrkesroll och ett förhållande till en 

yrkesprofession som den ”reflekterande praktikern” (SOU 1999:63). Det finns en rad olika 

metoder varmed forum för reflektioner av den egna praktiken kan åstadkommas. 

Kollaborativa reflekterande element i samband med övningar krishanterare emellan inom 

ramen för ett visst problemområde, kan vara exempel på ett sätt att säkra en diskussion kring 

etiska frågor i yrkesprofessionen. Reflektioner i samverkan mellan olika organisationer som 

berörs av en kris är ytterligare exempel på sammanhang där forum för diskussioner om 

yrkesrollen och yrkesetiken kan diskuteras. Ett oväntat besök av en observatör som kan 
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analysera en pågående presentation eller diskussion om ett speciellt fall kan också vara ett sätt 

att frigöra diskussioner om den gemensamma professionella etikens innehåll och gränser.  

Krishantering är en komplex uppgift eftersom det involverar krav på allmänhetens 

förståelse och förändrade beteenden, såväl som samarbete med olika organisationer, och 

dessutom ledandet av andra organisationers arbete i en krissituation. Detta antyder att det 

handlar om en etisk profession som måste kunna röra sig mellan olika rumsliga, sociala och 

organisatoriska sammanhang utan att skapa konflikter med de system man kommer i kontakt 

med, samtidigt som man måste kunna ta ett auktoritärt kommando för att i samverkan skapa 

samordning. Det betyder också att man måste kunna hantera frågor som rör oförutsedda 

händelser där nya ordningar måste skapas utifrån systematiska kunskaper om människors 

handlingar-och-tänkande och med utgångspunkt från en kontinuerlig dialog med en yrkesetisk 

värdegrund, se t ex Diedrich, Eriksson-Zetterquist och Renemark som i sitt kapitel i boken 

visar på vikten av att fokusera på handlingar under en kris.   

Många olika etiker  
Etiken ställer oss inför två frågor om vad som är gott och ont, och hur man bör värdera det 

goda i förhållande till det onda. Handlingsfrågan utgår från vad som är rätt eller fel, plikt eller 

förbudet och varför det är så. Inom organisationer och yrkesprofessioner kan man utgå från 

etiker som organisationsetik, verksamhetsetik, kollektiv etik och personlig etik (se Fjellström, 

2006). Organisationsetiken innehåller kunskaper och värden kring hur en riskhanterare bör 

förhålla sig i förhållande till andra rumsligheter och organisationer, i normalfallet är man 

underställd andra organisationer, medan man kan vara överordnad dessa organisationer i en 

situation av kris. Huvudmannen är länsstyrelsen och ämbetsmannarollen är påverkad av 

huvudmannens intressen, även om det som tidigare sagts är en avgränsad rumslighet med sina 

specifika praktiker och etiker. Det innebär för krishanteringens del att man troligen har olika 

krav på vetenskaplighet och anknytning till professionens ackumulerade kunskapsbas.  

Detta gör att det finns djupare dolda traditionella inslag i en organisation, vilka också utgör 

påverkansströmmar. Sådana traditioner kan vara traditionella rekryteringsbaser (t ex om man 

rekryterar människor från en militär bakgrund eller en akademisk sådan). Klassiska 

professionella yrken som advokater och läkare har en naturlig koppling till universiteten. 

Krishanteringsprofessionen inom kommuner bygger på en diversifierad utbildningsbas och 

förvisso en naturlig koppling till vetenskapen genom rekryteringen av anställda är 
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akademiker. Men krishanteringsfunktionen bygger även på traditioner från militära och andra 

auktoritära organisationer. Det finns därför troligen en inbyggd motsättning i yrkesutövningen 

som bygger på kravet på akademiska kunskaper och förmågan att ”kunna tala med bönder på 

bönders vis...”. En extrem akademisering skulle antagligen leda föreställningen om att det 

skulle bli svårt att kommunicera med allmänheten och andra organisationer. En höjning av 

kvaliteten inom krishanteringsyrket skulle kunna handla om att sträva efter att förlägga den 

till universitet och högskolor, samt att i möjligaste mån även efterfråga skräddarsydda 

utbildningar för yrkesutövningen. För att ytterligare markera en sådan professionalisering kan 

professurer inrättas och forskning bedrivas inom yrket.  

Verksamhetsetik handlar om den komplexa uppgiften att fostra allmänheten, t ex genom 

produktionen av information i syfte att ändra normer och beteenden; iscensättandet av 

övningar som involverar olika aktörer och organisationer; förebyggande kollaborativa 

verksamheter mellan organisationer som kan involveras i händelse av en kris, etc. Trots att 

målen ofta är tydliga är det inte alltid lätt att uppnå dem i händelse av kriser. Det är inte ens 

säkert att man uppnår mål som samverkan ens under övning, vilket Berlin och Carlström visar 

i sitt kapitel i denna bok.  

Det existerar, enligt Fjellström (2006) olika former av kollektivetik, t ex en 

individorienterad kollegialitet där krishanteraren förhåller sig till verksamheten, chefer, 

kollegor och allmänheten. Den andra typen kallas för den professionsorienterade 

kollegialiteten som utgår från gemensamma intressen, makt och status, och som stärker en 

yrkeskår och avgränsar de krav som huvudman och allmänhet kan kräva. I en faktisk eller 

övad situation kan samtliga dessa rumsligt producerade kollegialiteter hamna i konflikt med 

varandra och produkten är ett oförutsägbart handlande, både i samverkan och inom den egna 

organisationens verksamhetsfält, se Eriksson-Zetterquist och Renemarks kapitel om risk och 

organisering i denna bok.  

Yrkesspråk  
Alla yrkesgrupper som har ett specialiserat arbetsområde har utvecklat ett arbetsspråk, ofta 

benämnt fackspråk (Colnerud, 2002:41). Graden av specialisering beror på i vilken mån språk 

är ett viktigt arbetsredskap för yrkets utövande. Yrken som riskhanterare och riskplanerare 

förutsätter ett komplext samarbete med den egna organisationen, andra organisationer och 

med allmänheten, och det går därav att sluta sig till att tillgången till ett gruppspråk är 

avgörande för den egna identiteten såväl som för hävdandet av en legitim organisatorisk roll. 
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Yrkesspråket är inte bara ett verktyg varmed man benämner saker eller företeelser, eller något 

som utgör en jargong på en arbetsplats. Yrkesspråket är, enligt Colnerud (2002:42): …”att 

vara ett kunskapsinstrument som hjälper yrkesutövarna att kodifiera och strukturera den 

samlade kunskap som finns inom yrkesgruppen. Yrkesspråket kan sägas vara den samlade 

förståelsen av yrkesutövandet”. Skillnaden mellan ett vardagligt och oreflekterat språk och ett 

reflekterande yrkesspråk kan spåras i andelen metaspråkliga inslag. Ett yrkesspråk präglas av 

en markant användning av hypoteser, antaganden, modeller och teorier om yrkespraktiken, 

medan det vardagliga språket använder intuitiva eller rutinmässiga inslag. Med 

vardagsspråket kan man fånga realismen i beskrivningen av en kaotisk situation på en plats 

med extrema händelseförlopp, där känslor och engagemang spelar en viktig roll för 

förståelsen av situationen. Vardagsspråket är omedelbart och odistanserat och benämner 

händelserna i upplevelse- och handlingstermer (Ibid). Metaspråket eller yrkesspråket hjälper 

däremot yrkesutövarna att göra teori av praktiken, att lyfta de omedelbara händelsernas 

kaotiska intryck till en systematisk struktur, där analyser kan skapas med utgångspunkt från 

samlade kunskaper inom ett område. Eftersom även språken är rumsligt beroende och 

producerade, fyller de viktiga funktioner när det gäller förmedlingen av kunskaper om kriser, 

både inom och utanför den egna organisationen. Om yrkesspråket saknar verktyg varmed en 

systematisering av händelserna kan adderas till en kunskapsmassa, så riskerar det 

yrkesmässiga berättelsespråket endast i bästa fall uppnå retoriska effekter, igenkännbara 

känslotillstånd om heroism eller humoristiska paradoxer mellan förväntningar och faktiska 

utfall.  
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Metoder  
Detta arbete utgår från empiriska undersökningar av krishanterares prat om den egna 

verksamheten och organisationen i sammanhang som oftast varit offentliga. Det är möjligt att 

resultatet blivit annorlunda om materialet vaskats fram via intervjuer eller om jag följt 

faktiska händelseförlopp där man rekonstruerar berättelserna genom de handlingar som utförs. 

Resultaten presenteras i form av korta rubriker där ledorden eller nyckelmeningar utgör 

föremål för en möjlig tolkning av innebörden mot bakgrund av yrkesetiska och yrkesspråkliga 

aspekter.  

För att ta reda på hur, framförallt kommunala krishanterare uttrycker sin relation till sitt yrke 

och sin profession har jag använt metoder som diskusanalyser, dokument, en telefonintervju 

med en tjänsteman på länsstyrelsen och öppna föreläsningar och diskussioner i ämnet. 2 

Diskursanalyser 
En diskurs är ett bestämt sätt att tolka världen, eller delar av världen. Olika diskurser är 

knutna till olika yrkesområden och erfarenhetsvärldar då varje diskurs har sitt eget speciella 

språkbruk (se Hellspong, 2001 och Nordengren i denna bok). Inom riskhanteringsområdet 

finns ett speciellt sätt att använda sig av språket, liksom i politiken eller lagar och 

förordningar.   

Diskursanalys är en analys av diskurser och de handlingsmönster gällande språkbruk som 

finns inom olika sociala fält (Winther Jørgensen & Philips, 2000:7–9). Diskurser har många 

gånger en normativ funktion. Den konstituerar en sammanhållen och homogen syn på hur 

man bör betrakta olika fenomen och därmed har diskurser en roll som formande av 

yrkesrollen och yrkesetiken. Analysen berör de olika praktiker som aktörer upprätthåller inom 

och mellan olika former av rum. Analysen kan således riktas mot ett synliggörande av hur 

olika aktörer framställer sina egna handlingar och tankar i samband med övningar eller 

presentationer av kriser i olika rum.   

Diskursanalysen används för att analysera hur bilden av ”den professionella rumsligheten” 

skapas, reproduceras och framställs, i det här fallet genom den speciella diskurs som återfinns 

                                                 
2 De öppna föreläsningarna ingick i en serie om Kriser och Sårbarhet vid högskolan i Halmstad samt Växjö 
universitet under 2007. 
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i pratet om kriser hos aktörer som beretts plats at återge vad man arbetar med och hur man 

agerade i en kris.  

I detta arbete blir inte målet med tekniken att analysera diskurser, att vara kritisk eller att 

”avslöja” brister i det professionella språkbruket inom krishanteringen. Metoden används för 

att skapa en konstruktiv förståelse för de olika sätt varmed olika aktörer skapar ett förhållande 

till sitt yrke genom sättet att berätta om krishändelser. Målsättningen är alltså att peka på 

vikten och behovet av ett gemensamt yrkesspråk och en yrkesetik inom krishanteringen.  

Diskursanalysen är avgränsad till att gälla de offentliga föreläsningar, en telefonintervju 

och texter som handlar om krishantering som jag har deltagit i. Det rör sig om deltagande i 

form av åhörare under tre konferenser.3 Analysen riktas alltså mot huruvida diskursernas 

innehåll framställer yrkeshandlingarna som relaterade till ett vetenskapligt system av teorier; 

en gemensam begreppsapparat; reflektioner över praktikens etiska dimensioner; och 

ideologiska konsekvenser som berättelserna indikerar (se Potter, 1996; 176–199). Det innebär 

konkret att man söker efter ordval och användningen av beskrivningar som är värdeladdade, 

ord med konnotationer eller ord och berättelser med bi-betydelser som skiftar beroende på 

yrkesmässiga och professionella skillnader eller indikationer på en yrkesidentitet.  

Diskursanalyser har flera svaga sidor. Åhörare och producenterna av olika texter och 

praktiker har olika motiv för att delta i diskurserna; de uppfattar innehållet olika; och de 

påverkas av diskurserna på olika sätt. Det gör även att den som analyserar diskurserna har en 

uppfattning som inte rimligtvis kan omfatta alla tänkbara tolkningar som finns, utan de blir 

egna diskursiva projektioner (Winther Jørgensen & Philips, 2000; Sahlin, 1999). 

                                                 
3 Kris- och sårbarhetskonferens i Halmstad under två tillfällen, samt i Växjö under ett tillfälle.  
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Resultat  

Jag och min organisation 
Även om det förstås existerar en rad olika metoder för att presentera rumsligheter och deras 

logiska kopplingar med den egna organisationen, så är det vanligt att en presentation 

innehåller någon form av organisationskarta som presenterar krishanteringsorganisationen och 

dess förhållande till övriga organisationer i samhället. Kopplingarna illustreras vanligen med 

pilar och streck, vilka beskriver att det finns en relation på någon nivå mellan 

organisationerna, men det säger inget om hur man kopplar samman t ex polisen och 

krishanteringsorganisationen. Man kan säga att hur-frågan är dold i förhållande till 

organisationen som den formellt beskrivs är transparent. Organisationsbeskrivningen med 

pilarna är en representation av ett idealtillstånd där intentionerna med organisationens mål 

materialiseras för att kunna transformeras till ett verktyg för att uppnå ett detta mål. Ibland 

kan även seminarier, konferenser och andra gemensamma möten bidra till just den 

materialiseringen och diskursiva sammankopplingen av olika organisationer representeras.4 

Organisationer kan även beskriva sin roll i förhållande till andra genom att hänvisa till 

principer och förordningar, vilket inte skett i så hög utsträckning i de muntliga framträdanden 

som jag åhört.5 De muntliga framträdande har poängterat krishanteringens centrala roll vid 

kris. Gemensamt för många av de bilder som cirkulerar är en representation som betonar 

koordination och samordning av andra organisationer och verksamheter. I praktiken blir 

resultatet av övningar att man måste utveckla rutiner för samverkan och samordning mellan 

olika myndigheter, samt att ansvarsfördelningen bör vara tydlig.6 

                                                 
4 Se Länsstyrelsens hemsida om Ledning och Beredskap 

(http://www.beredskap.halland.org/resources/BerOmfattning.asp). 

 
5 Exempel på en sådan lag är(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, samt förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  
6 Se t ex erfarenheterna från SAMÖ 2007, KRISBEREDSKAP #2, 2007, samt Representation av Länsstyrelsens 

roll i Linköpings län http://www.e.lst.se/.  
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Detta är jag och detta är mitt jobb 
De flesta människor som jag har hört presentera sina organisationer och återge verkliga 

händelser av extrem karaktär har använt sig av komplicerade retoriska verktyg; teoretiska 

inledningar; eller för kåren gemensamma handlingsgrunder; och i något fall hänvisning till 

styrdokumenten, lagarna och förordningarna. Nästan samtliga, kvinnor såväl som män från 

den kommunala verksamheten, har använt en ganska enkel och oakademisk approach som har 

gått ut på att man helt enkelt ställer sig och berättar om sitt arbete: ”Detta är mitt jobb, min 

plats i vår organisation och detta är vad vi gjorde under stormen Gudrun” (kommunal 

krishanterare från södra Sverige).  

Ingen av presentationerna jag lyssnat på innehöll uttalade eller synbara metodologier för 

hanteringen av samverkan mellan organisationer, förutom övningsverktygen. Inte heller talade 

man om uttalade strategiska tankelinjer som är gemensamma för yrkeskåren och professionen 

som helhet. Det är inget tvivel om att de flesta ledare inom krishantering besitter 

egenskaperna och erfarenheterna att ”göra det rätta” när väl en extrem händelse är ett faktum, 

men det finns ytterligare kraft att hämta från en kollektiv kunskapsbas som ett yrkesspråk och 

en yrkesetik kan utgöra. Krishantering kan inte bygga på tysta kunskaper eller mystifieringar 

av variabler som styrde besluten i den aktuella krissituationen. Flera av berättelserna jag 

hörde hade karaktären av efterkonstruktioner där just oförklarliga händelser eller motiv hade 

lett till de avgörande handlingarna, t ex ”… om vi inte hade stannat kvar i huset, så hade vi 

antagligen inte levt idag…” (Kommunal krishanterare från södra Sverige).  

Vi hanterade  
”Vi hanterade” är en frekvent använd fras som ska beskriva arbetet vid krishanteringen. 

Frasen har många betydelser och ibland används den troligen som en förstärkning av 

legitimiteten som ledaren såväl som krishanteringsorganisationen har när man agerar i kriser. 

Utan sådana signaler skulle det bli svårt att producera bilder av kraftfull förmåga att kunna 

hantera situationer som kan uppstå: ”Någon måste göra det och vi var dom som gjorde det” 

(kommunal krishanterare från södra Sverige). Frasen syftar till att skilja ut ”dom” från ”oss” 

och att skapa platser för handlingar mellan organisationer. Att signalera en beredskap inför att 

en ny organisation kan gripa in och förändra ett normaltillstånd till ett undantagstillstånd 

handlar alltså om att skapa abrupta förändringar i en vardaglig identitetsproduktion, där ”ni” 

blir till ”oss” under en kort period.  
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En överbetoning av det som Fjellström (2006:67) professionsorienterade kollegialiteten 

som utgår från gemensamma intressen, makt och status, och som stärkande en yrkeskår 

genom avgränsning mellan rumsliga enheter som ”vi” och ”dom”, kan emellertid bidra till att 

passivisera den kollaborativa organisationsmotparten. En passivisering är inte något som man 

egentligen vill uppnå eftersom man är beroende av allmänhetens hjälp vid kriser, t ex då 

grannar hjälpte äldre som behövde mat och kontakt. Ett problem med alltför starka gränser 

mellan hjälpande organisation och hjälpta avnämare är då att avnämaren osynliggörs och görs 

hjälplös i en krisorganisation. Västra Götalands läns krishanteringsplan (2007-11-23) rymmer 

inte heller allmänheten i någon av de organisatoriska beskrivningar som beskrivs i 

planen.7Allmänheten beskrivs som ha ett behov av information; bör få information och svar 

på frågor; har bilder av krisen som i sin tur bör hanteras; bör få förhållningsorder; ska 

skyddas; bör spärras av; samt att det ständigt återkommer att allmänheten är orolig.  

När analysen av planen blandas med presentationer av exempel på hur kriser hanterades, så 

är uppstår en problembild där en krishanteringsplan transformerar allmänheten från en 

potentiell medhjälpare och samverkare till mottagare av hjälp, stöd och mild avspärrande från 

”oss” som hjälper. Särskilt problematisk blir denna problembild om man i samma andetag 

beskriver den egna organisationen i termer av: ”vi är beredda”; ”vi är duktiga”; ”vi är 

diplomatiska och vi uppnår ”ett bättre resultat”.  

Flera av de muntliga presentationer jag hört på betonar vikten av allmänhetens hjälp och 

stöd vid kriser. Den dubbla rollen som krishanteringen innehar förefaller dock underbetona 

samverkansrollen i dokumentation och organisationsbeskrivningar. Ibland beskrivs 

samverkan som ett medel varmed man uppnår ett överordnat syfte av samordning.  

Ett mer tydligt och utvecklat yrkesspråk kan möjligen hantera både samverkans- och 

samordningsrollen på ett bättre sätt. Ett professionellt och utvecklat yrkesspråk torde också 

kunna skapa teoretiska verktyg för att förstå allmänheten som kollaborativ kraft vid kriser. 

Om krishanteringsorganisationer förknippas alltför starkt med bilden av hjälpare, 

tranformeras allmänheten till någon som bör tas om hand om av expertis. Stelnar dessa 

organisationers bilder och skapar svåröverkomliga rumsliga kontexter för sina praktiker, 

riskerar krishanteringen att missa de kollaborativa krafter och kollektiva frivilligkrafter som 

allmänheten bidrar med under kriser att förminskas i styrka och de övergripande 

målsättningarna kanske inte alltid uppnås.  

                                                 
7 Se http://www.o.lst.se/NR/rdonlyres/0A98AE15-275B-4CEA-AD88-
010DD24D249F/0/Krishanteringsplan.pdf  
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Övre och lägre nivåer  
I presentationen av relationerna inom och mellan organisationer där krishanteringen finns 

med, hjälper frasen till att vikta och rangordna olika nivåer, samtidigt som ledare kan 

definiera olika maktrum för att underlätta arbetet med krishantering i ett skarpt läge. 

Krishantering skulle kanske kunna ha större utväxling och skapa större trovärdighet genom 

likheter med verkligheten om man presenterar sig som ett nätverk och tog de rumsliga 

utgångspunkterna för performativt organisatoriskt handlande på allvar?  

 Nivåer antyder en tvådimensionell aktionsyta, medan rumsligheter involverar flera nivåer 

samtidigt på samma gång. Aktörer och nätverk verkar mellan nivåer och rumsligheter med 

hjälp av handlingar. Många gånger kan bilden av organisationen begränsa de möjligheter som 

aktörerna har när de ska hantera kriser. Att betona nivåer i en organisation kan således 

motverka de egna målen, nämligen att se möjligheterna att samverka inom, mellan och 

utanför organisationer. Det blir tydligt när man utanför dessa organisationsbeskrivningar 

upptäcker att arbetet med krishanteringen inte hade varit möjligt utan frivilliga individer och 

organisationer (t ex under stormen Gudrun). Diedrich, Eriksson-Zetterquist & Renermark (se 

kapitel i denna bok) använder sig av Weick (1993) för att illustrera en liknande problematik i 

termer av ”enactment”, eller som man också skulle kunna benämna som performativa 

processer och produkter vilka producerar en byråkratisk organisation.   

Colnerud (2002:42) menar att kunskapsinstrument hjälper yrkesutövarna att kodifiera och 

strukturera samlade kunskaper i yrkesutövandet. Det oreflekterade språket och metaforerna 

för organisationens önskvärda aktionsytor kan inte tydligt nog beskriva samverkan med 

allmänheten. Allmänheten är mycket svårplacerad i befintliga modellbeskrivningar av 

krishanteringsorganisationens verksamhet, mycket troligen beroende på att det är svårt att 

med nivå-tänkande placera in allmänheten som aktör som samtidigt är gjord hjälplös som 

denne är del i ett nätverk av resurser i hanteringen av kriser.  

Kris- och riskhantering bör ta frågor om giltiga metaforer för beskrivandet av den egna 

organisationens arbete på allvar och börja skissa på nya sätt att skapa berättelser om sitt 

komplexa och gränsöverskridande arbete. Detta kan vara något som sker i samband med 

utvecklandet av ett yrkesspråk som rymmer teorier, hypoteser och antaganden om olika roller 

i krishanteringen.   
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Viktigt 
Termen viktigt är ständigt återkommande inom risk- och krishanteringssammanhang. Det är 

en term som nästan används till gränsen för vad begreppet kan tåla utan att förlora sin vikt.8  

I berättelser om kriser har givetvis begreppet ”viktigt” en viktig funktion, det ligger i sakens 

natur. Men, det gäller att vara känslig inför kontexter och oväntade sammanhang som den 

dubbla samordande och samverkande funktionen skapar även här. Flera involverade inom 

krishantering och krismanagement använde termen viktigt när de talade om kommunikationen 

utåt mot en allmänhet. Man stöter ofta på referenser till ”viktiga” steg som måste tas för att 

minska risker, i samma andetag som man börjar prata om sig själv och sin egen organisation 

som varande ”viktig”. I den dubbla rollen är det lätt att en presentation hoppar mellan verklig 

markering av att något bör tänkas på, till en fokusering på en pompös och självgod 

beskrivning av den egna organisationens förträfflighet, som egentligen var avsedd för den 

egna organisationens öron för att stärka sammanhållningen där. I synnerhet om begreppet 

förekommer i sammanhang som: ”våra insikter”, ”en överblick över situationen” och ”vi 

summerar och analyserar”.  Blandas därefter det oreflekterade språket med vardagsinsikter 

som saknar en systematisk dimension eller en överblick utan metod så uppstår dessutom en 

trovärdighetskris, både gentemot den egna förmågan, den egna organisationen och gentemot 

allmänheten.   

Det underlättar om man genom ett fackspråk kan undvika att samtidigt beskriva sin egen 

organisations arbete och den egna rollens betydelse med andra yrkesspråkliga uttryck än 

vardagliga uttryck för att minska förvirringen och tydliggöra professionen.  

Vi är ett nav 
Precis som med begrepp som “viktig” i relation till de egna och andra organisationer, så 

förefaller beskrivningen av kris- och riskhanteringsorganisationen som ett nav flitigt använd i 

presentationen av vad man gör inom området.9 Det är många organisationer som gör anspråk 

på just metaforen, att vara ett nav. Regioner vill vara nav i den regionala utvecklingen, Nutek 

vill vara ett nav i den nationella utvecklingen av regioner o s v.  

                                                 
8 I Västra Götalands läns Krishanteringsplan (2007-11-23) förekommer begreppet ”viktig” i olika sammanhang 
42 gånger, d v s på motsvarande var tredje sida.  
9 Se bl a framsidan på en broschyr utgiven av Krisberedskapsmyndigheten 
http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/upload/1576/broschyr_kbm_2007.pdf. 
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Nav-metaforen stärker den professionsorienterande kollegialiteten och fungerar därför 

troligen bättre i ett budskap till den egna organisationen, än som ett 

kommunikationsinstrument utåt mot andra aktörer. Problemet med nav-metaforen är då, som 

tidigare noterats, att den utesluter det fintrådiga nätverk av potentiell allmänhet i ett 

krishanteringsläge.  

Kombineras sammanblandade beskrivningar av organisationen som ”viktig” med individers 

positioner i ett samordnande organisatoriskt schema, kan det ge upphov till konstruktioner av 

andra aktörer som varande passiva, till skillnad från den egna organisationens aktiva 

approach. Detta när man i själva verket är i behov av andra organisationers krafter för att 

kunna hantera kriser. Kombinationen av beskrivningar av den egna organisationen som ett 

nav och fraser som: ” vi får det att fungera”, ”vi kontrollerar”, ”vi fann lösningen” och ”vi 

koordinerar och samarbetar” kan skapa olyckliga produkter som får organisationen att framstå 

som överbetonande sin egen betydelse i ett läge då man eftersträvar samarbete och 

samverkan. 

Akronymer 
Innehållet i riskhanteringens presentationer utgörs av information om var, hur, vem, varför 

eller orsaker. Men en stor del av innehållet i det presenteras om krishantering och risker 

handlar om ett utvecklat system av akronymer och förkortningar. Akronymerna utgör 

retoriska verktyg som syftar till åtminstone tre saker. Dels är det lättare att hantera 

informationen i förkortat form, rent minnesmässigt. Dels ger akronymerna retorisk stabilitet 

och legitimitet åt informationen som förmedlas. Dels skapar akronymerna kontroll över 

agendorna och kan föreslå lösningar på problem. För att visa hur det kan se ut har jag saxat 

några exempel ur en rapport från KBM (Krisberedskapsmyndighetens rapport om arbete med 

CBRN): ” I rapporten använder KBM förkortningen CBRN för kemiska, biologiska, 

radiologiska och nukleära ämnen. Det finns dock flera andra begrepp som används parallellt 

med CBRN, främst NBC och farliga ämnen… Även internationellt har användningen av 

begreppet CBRN ökat kraftigt och används numera allmänt inom Nato/PFF och EU…..Mot 

bakgrund av detta resonemang har KBM i sin NBC-strategi…. Regeringskansliets särskilda 

arbetsgrupp för NBC-frågor, AgNBC, gjorde i sin slutrapport i januari 2003 bedömningen att 

det i kärnkraftslänen fanns en väl fungerande och övad beredskap mot radioaktiva utsläpp. I 
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övriga län saknades emellertid sådan beredskap vilket medförde ett behov av planering, 

utbildning och övning inför N- och R-händelser”.10
 

Problemet med akronymerna är att de inte kan användas för att skapa djupare förståelse för 

fenomen som rör allmänhetens handlingar eller organisationers kommunikation. Det är 

möjligt att nå en igenkännande nivå eller en bildlig kognitiv förståelse med hjälp av 

akronymerna om de utgör den grundläggande basen i ett yrkesspråk i en profession om risk- 

och krishantering. Det är dock svårare att göra analyser av modeller på ett systematiskt sätt 

bara med utgångspunkt från akronymerna.  

Ett ytterligare problem är att akronymproduktionen är ett redskap som, om det finns som ett 

redskap för många företrädare för organisationerna som hanterar kriser, kan orsaka en 

överproduktion av akronymer och därmed kan det leda till något som kan kallas för en 

retorisk inflation. När det går inflation i akronymer blir det svårt att orientera sig i betydelser 

och akronymerna riskerar förlora den kraft som ryms inom verktyget.  

Akronymverktyget är ytterligare ett exempel på ett kunskapsmedium som lämpar sig väl i 

kollegiala kunskapsproduktionssammanhang, men som inte är så enkelt att kommunicera till 

allmänheten, varför den samverkande dimensionen och allmänheten inte inkluderas med 

enkelhet i en förståelse för akronymerna. 

 

Slutsatser och analys 
Följer man diskussionen om yrkesspråk och yrkesetik och tillämpar det på ett område som 

risk- och krishantering genom att analysera valda begrepp som används inom diskursen, visar 

denna studie att det finns anledning att hitta sätt att utveckla kvaliteten inom yrkesspråket och 

därmed också stärka yrkesprofessionen inom krishantering. 

Studien visar på vikten av att utveckla berättelser och metaforer som fångar arbetets 

karaktär på ett bra sätt och för att stärka implementeringskraften i krishanteringsarbetet, se 

även Nordengrens kapitel i denna bok. Det visar också på betydelsen av att utveckla dessa 

metaforer inifrån den egna verksamheten, som en del av utvecklingen av ett yrkesspråk och en 

yrkesetik.  Även om representationen vill förmedla samverkan så ger de sken av att ha en 

kontrollerande, angivande, utformande och övervakande funktion inbäddad i 

samverkansambitionen.  Det är inte en helt oproblematisk dubbelroll som 

                                                 
10 Se http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/upload/6642/fordj_genomgang_cbrn_2005.pdf.  
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krishanteringensfunktionen ska kunna hantera.  Det finns troligen anledning att ytterligare 

medvetandegöra hur man illustrerar relationer inom och mellan organisationer på ett effektivt 

sätt inom krishanteringen för att bli mer trovärdig i hanteringen av dessa dubbla roller. Den 

dubbla rollen som krishanteringen innehar förefaller dock underbetona samverkansrollen i 

dokumentation och organisationsbeskrivningar. Detta gäller såväl kommunalt som regionalt. 

Den dubbla rollen är troligen i behov av ett yrkesspråk som kan hantera både samverkans- och 

samordningsrollen på ett bättre sätt, vilket allmänhetens roll i dokumentet över 

handlingsplanen för krishantering i Västra Götaland är ett exempel på. Ett professionellt och 

utvecklat yrkesspråk torde i sig möjligheten att utveckla teoretiska verktyg för att skapa 

modeller av hur allmänheten kan användas som kollaborativ kraft vid kriser.  

Krishanteringsorganisationer förknippas starkt med bilden av hjälpare och allmänheten 

transformeras till någon som bör tas om hand om av expertis. Stelnar dessa organisationers 

bilder av sig själva och sina praktiker riskerar krishanteringen att missa de kollaborativa 

krafter och kollektiva frivilligkrafter som allmänheten bidrar med under kriser att förminskas i 

styrka och de övergripande målsättningarna kanske inte alltid uppnås. Det krävs metaforer 

som beskriver den egna organisationens arbete utifrån de kollaborativa element som ändå 

ingår i arbetet.  

Risk- och krishanteringen bör, trots sin självklara legitimitet söka i en vetenskaplig 

metodologisk terminologi efter analysverktyg och systematisk tänkande kring hantering av 

kriser.  Kris- och riskhantering bör även ta frågor om giltiga metaforer för beskrivandet av 

den egna organisationens arbete på allvar och börja skissa på nya sätt att skapa berättelser om 

sitt komplexa och gränsöverskridande arbete. Detta kan vara något som sker i samband med 

utvecklandet av ett yrkesspråk och en yrkesetik. En yrkesetisk och yrkesspråklig 

utgångspunkt för beskrivningen kan t ex i högre grad beskriva samhällets utveckling, 

komplexitet eller förankringen av det egna arbetet i gällande lagstiftning. Det underlättar om 

man genom ett fackspråk kan undvika att samtidigt beskriva sin egen organisations arbete och 

den egna rollens betydelse med andra yrkesspråkliga uttryck än vardagliga uttryck för att 

minska förvirringen och tydliggöra professionen. Man bör mer beskriva de formaliserade 

metoderna varmed man summerar och analyserar eftersom det tillsammans med insikter kan 

glida mot mer intuitiva metoder i arbetet. Det är dessutom viktigt att genom ett reflekterande 

språk analysera de olika meningar ett kommunicerat budskap kan få och bör ha. 

Är då krishanteringsfunktionen att betrakta som ett professionellt yrke med väl utvecklade 

etiska forum? Man har en hög grad av autonomi, men den är också begränsad av möjligheter 

att kontrollera andra organisationer på andra sätt än att man kan tilltvinga sig någon form av 



                 Offentlig sektor och komplexitet 

kontroll över verksamheter i en akut krissituation. Ett fungerande arbete bygger dock även på 

ett kontinuerligt samarbete med övriga organisationer på ett personligt plan. I övrigt har man i 

det dagliga arbetet en stor autonomi, när det gäller att utforma handlingsplaner och övningar 

inför eventuella krissituationer. Komplexiteten i yrket kan sägas ligga i att den professionella 

friheten både är stor och ganska begränsad på samma gång. Det finns inget nationellt etiskt 

forum för krishantering, men att man vanligen ägnar mötestider åt värdegrundsfrågor och 

definitioner av gemensamma begrepp. Anledningen till att studien inte visar något genomslag 

av en sådan gemensam språkhantering och värdegrund kan handla om att det föreligger 

viktiga och outforskade rumsliga skillnader mellan just länsstyrelser och kommunala 

hanterare av risker och kriser och denna organisatoriska skillnad utgör en komplexitet i sig. 

Studien visar rollen språket har i hanteringen av en kommunikation som upplevs som 

professionell och effektiv. Det visar också på komplexiteten i det budskap som måste 

konstrueras där allmänhet eller andra organisationer kan stå som mottagare. En känslighet 

gentemot denna komplexitet är något som bör integreras i ett yrkesspråk och en yrkesetik, i 

motvikt mot driften att skapa akronymer, samt att det bör kopplas till vidare kunskaper om 

hur organisationer kan förändras, se kapitlet av Idänpään-Heikkilä och Brommels i denna bok.  

Studien argumenterar för behovet av användningen av ett yrkesspråk som lånar 

metodologier, systematiskt och analytiskt tänkande från vetenskapen för att i högre grad 

kunna bidra till att uppfylla sina mål och bli effektivare i sitt arbete. 
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