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Kära Björn
Vårt syfte med denna bok är att uppmärksamma Björn Fjæstads ovärderliga insat-
ser för RCR:s utveckling och med boken hedra en kär kollega och vän för det hän-
givna engagemang som kännetecknat hans arbete hos oss. Björn har varit och är 
fortfarande en stor inspirationskälla för många av oss. Hans insatser och fantastis-
ka arbete under uppbygganden av forskningsmiljön inom risk och kris och RCR, 
men också sociologin inom institutionen, går inte att överskattas. Åren 1995–2009 
var han adjungerad professor vid Mittuniversitetet och 2010 utnämndes Björn till 
heders doktor för fakulteten för humanvetenskap. Som Susanna Öhman skriver ned-
an var han en självklar kandidat genom sina insatser för både framväxten av RCR 
och för utvecklingen av sociologi vid institutionen. Björn blev sedan den självkla-
ra ordföranden för RCR:s referensgrupp där han varit mycket uppskattad, vilket  
Cecilia Nyström (avdelningschef för utveckling av samhällsskydd på Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap) visar när hon tackar Björn för hans insatser med 
orden: ”Med ditt breda intresse och stora engagemang för samhälleliga frågor har 
du i RCR-sammanhang skapat både inspirerande och intressanta samtal. Tack för 
din fina insats i RCR!”, vilket uttrycker det många av oss känner. 

Björns forskning vid Mittuniversitetet handlade bland annat om genteknikens in-
troduktion och mottagande i Sverige och övriga Europa, men hans insatser återfinns 
också i andra arbeten som t.ex. i handledningen av doktorander och i utvecklingen 
av sociologin vid institutionen. Det sistnämnda kan ses i bland annat den bok som 
han var redaktör för tillsammans med Lars-Erik Wolvén 2005, Arbetsliv och samhälls-
förändringar, i vilken flera inom den dåvarande samhällsvetenskapliga institutionen 
deltog. Han skrev också flera artiklar tillsammans med Marie-Louise von Bergman 
Winberg, Anna Olofsson, Susanna Öhman och många fler inom genteknikprojektet.

Björns inflytande kan skönjas i flera av kapitlen i denna bok, där han själv varit 
inblandad i flera på olika sätt. Kapitlen visar att vi fortsätter utvecklingen inom risk-,  
kris och hållbarhetsområdet, så som Björn alltid gjort. Även om kapitlen spänner 
över allt från dagsaktuella händelser till historiska tillbakablickar och berör skiftan-
de områden så kan vi finna den röda tråd som Björn varit med att spinna. Vi vill i 
denna skrift visa på utvecklingen av vår forskning inom både risk- och krisområdet, 
från det lokala engagemanget till det globala där Björn varit en viktig del. 

Boken spänner över ett omfattande område inom risk- och krisforskningen. De 
tre första kapitlen handlar på olika sätt om skogsbränderna som härjade i Sverige 
2014 och 2018. Linda Kvarnlöf och Roine Johansson beskriver båda, fast på olika sätt, 
hur det lokala framträder i konsekvenser av skogsbränder och samhällets krishante-
ringsförmåga. Lindas arbete fokuserar hushållens krishantering och roll, särskilt när 
det bokstavligt talat brinner runt knutarna. I sin analys av interjuver med drabbade 
under skogsbranden 2018 visar Linda hur vi kan förstå komplexiteten bakom männ-
iskors beteenden i kris och hur vår förståelse kan rädda liv, särskilt om vi tar hänsyn 
till dem i förväg, innan krisen har inträffat. Kapitlet ger några smakprov på sådan 
komplexitet, som sträcker sig långt bortom skogarna i Jämtland och Hälsingland. 
Linda menar därför att det är viktigt att vi fortsätter samla in berättelser från olika 
delar av Sverige, från olika delar av världen och från olika slags kriser och katastro-
fer. Roine Johansson har å sin sida fokuserat på de frivilliga och på att höra till, om 
än tillfälligt, i räddningsinsatsarbetet. I både officiella och inofficiella räddningsin-
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satser finns restriktioner för de frivilligas tillhörighet, vilka fungerar som kontroll av 
frivilliga inom ramen för olika former av social ordning. Roines analys visar att i mer 
omfattande kriser är de frivilligas tillhörighet strukturerad i enlighet med två olika 
slags social ordning – dels organisation, dels nätverk – och att dessa utgör viktiga 
bakgrundsvillkor för att förstå var de frivilliga hamnar, och varför de gör det.

Det regionala perspektivet framkommer i en studie av små flygplatsers betydelse 
vid skogsbränder, som Christine Große, Pär Olausson och Bo Svensson genomfört. 
Kapitlet reflekterar över de regionala flygplatsernas roll inom krisberedskapen i 
Sverige, där författarna lyfter fram betydelsen av tillgången till effektiva transporter 
och kommunikationer för enskilda individer och grupper av individer. Detta, menar 
de, är centralt för såväl näringsliv och destinationsutveckling som för universitetens 
verksamhet, liksom för samhällets krishantering. 

De två nästkommande kapitlen handlar även de om krishantering där betydel-
sen av övningar och att lära av historien lyfts fram. Erik Borglund argumenterar i sitt 
kapitel för vikten av att gå tillbaka till historien för att lära från tidigare händelser, 
och att detta borde intressera aktörer inom krisområdet. I kapitlet förs en diskussion 
kring hur nya teknologier skulle kunna bidra till att arkivet får rollen som väktare 
av kultur och historia och skulle kunna bli ett verktyg för operativt beslutstöd. I 
Lena-Maria Öbergs kapitel står design och utvärdering av skrivbordssamverkans-
övningar i fokus. Hon lyfter fram vikten av att utvärdera övningar, och hur utvär-
deringar kan bli ett incitament för att förbättra och påverka designen av övningar. 
Kapitlet diskuterar hur den pedagogiska modellen Community of Inquiry skulle 
kunna användas för utvärdering i krisövningssammanhang och samtidigt bidra till 
att skapa krisövningar som tillika är lärtillfällen. 

I de två nästkommande kapitlen skiftar fokus från kris- till riskhantering och vi 
lyfter samtidigt blicken mot den nationella nivån. Marie-Louise von Bergmann-Win-
berg tar i sitt kapitel med oss på en tidsresa med fokus på pressfrihet, samhällskom-
munikation och demokratisk utveckling, framförallt inom Europa. Hon beskriver 
hur demokratins fundament, press- och yttrandefrihet, är viktig för bibehållandet 
av en demokratisk konstitution och rättsväsende. Men samtidigt visar den histo-
riska samhällspolitiska tillbakablicken på att stater glider mot större intolerans och 
nationalism, och att länder som demokratiseras efter en tid relativt lätt kan glida 
tillbaka till ett tillstånd med inskränkta medborgerliga fri- och rättigheter. Peter  
Öhmans kapitel bygger på egna studier kring frågor relaterade til finansiella risker 
och i synnerhet risker i finansiella system. Peter lyfter fram frågan om vad som låter 
sig förberedas och planeras och vad som inte låter sig göras. Är det inte så att vi 
närmast undermedvetet förutsätter att nästa finanskris ska bli en repris av den före-
gående krisen, och att planerade åtgärder är anpassade efter detta antagande. Sam-
tidigt, om nu ingen finanskris är den andra lik blir improvisation ett viktigt verktyg, 
men det förutsätter samtidigt en uppbyggd plattform av kunskap och verktyg uti-
från tidigare erfarenheter. Peter avslutar med att ”en relevant och regleringsmässig 
uppföljning av såväl finanskriser som finansiella risker fyller därför ett viktigt syfte.”

Boken avslutas med två kapitel med en nostalgisk prägel. Anna Olofsson och 
Susanna Öhmans kapitel tar oss tillbaka till ett internationellt projekt där Björn un-
der flera år var projektledare. I kapitlet berättar de vad som hände sedan och kom-
pletterar den tidigare studien om media och genteknik med nya data för att se hur 
utvecklingen ser ut idag. Minnen från den tiden tas även upp här i inledningen, 
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i Annas berättelse från de strapatser som hon och 
Susanna fick vara med om under projektets gång. 
Det sista kapitlet är också det en tillbakablick på 
ett projekt som leddes av Björn tillsammans med 
Lars-Erik Wolvén. Studien handlade om fram-
gångsrika människor och deras väg till framgång 
inom företagande, politik och kultur. Av olika skäl 
avbröts projektet och empirin blev liggande. Erna 
Danielsson, som under en period var involverad i 
projektet, genomför i kapitlet en reanalys av empi-
rin med utgångspunkt i Goffmans teori om Impres-
sion management. Kapitlet ger en förståelse för de 
framgångsrikas väg till framgång, men kanske ur 
ett annat perspektiv än Björn och Lasse tänkt sig.

Några minnen från Björns tid hos oss får avsluta 
denna introduktion. Minnena tar oss med från ett 
strapatsrikt genteknikprojekt, via oförglömliga kommentarer, uppmuntran och stöd 
som fortfarande lever kvar hos oss, till glädjen att få vara med och besluta om att ut-
nämna en mycket högt värderad vän till hedersdoktor. Som Anna skriver har Björn 
under åren inte bara varit ett ovärderligt stöd för utvecklingen av RCR utan även för 
oss personligen.

Ett hjärtligt engagemang
Anna Olofsson

Björn kom till oss på Mitthögskolan som numera är Mittuniversitetet i början av 
90-talet. Det är med stor glädje och tacksamhet jag tänker på det stora och hängivna 
engagemang Björn har haft för oss och universitetet. Det är få som så uthålligt stödjer 
en verksamhet, en pubertal akademisk verksamhet dessutom, på det sätt Björn gjort.

I vårt kapitel beskriver Susanna Öhman och jag de forskningsprojekt som vi som 
doktorander fick möjlighet att delta i tack vare Björn. De gav oss möjligheter få för-
unnat i termer av nätverk och publikationer. Vi var liksom två blåbär från utkant-
seuropa som fick var sin förtrollad doktorandtjänst av en god fe vid namn Björn. Vi 
fick resa Europa runt, bo på slott och herrgårdar, lära känna spännande och kom-
petenta forskare, lära oss vad forskning innebär, och inte bara hantverket – läsa, 
genomföra studier, analysera, skriva – utan också det sociala, det internationella, det 
kreativa och det uthålliga.

Helt enkla att hålla reda på i doktorand- och projektdjungeln var vi inte och vi 
hittade ofta på egna små utflykter och aktiviteter som inte alltid uppskattades av 
projektledaren tillika handledaren. Trots all sin godhet gavs det en och annan upp-
sträckning, men oftast i termer av goda råd; varm choklad på väg till projektmöten, 
vin på vägen hem. Andra goda råd som blivit grunden för mycket av vårt arbete och 
verksamheten i sociologi och Risk- och krisforskningscentrum (RCR) är till exempel 
vikten av att arbeta hårt, sikta högt snarare än ”good enough”, att våga prova nya 
vägar, att vara generös, samarbeta och vara en god värd; kanske bjuda med projekt-
kollegorna på forsränning? 

Lars-Erik Wolvén 2006.



12

Stödet och de goda råden har som tur är fortsatt även under livet efter disputatio-
nen. Det har inneburit fortsatta projekt under livet som nydisputerad och inte minst 
Björns nio år som ordförande för RCR:s referensgrupp. Björn har varit med och 
byggt upp RCR och dess verksamhet, där kanske Åre Risk Event är ett av de bästa 
exemplen på hans engagemang och betydelse. För mig personligen har stödet även 

Forsränning 1999.

Projektträff i Åre 1999.
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inneburit ett mentorskap och en vänskap. Att få ett sådant stöd är ovärderligt och 
min litterära begåvning är allt för otillräcklig för att beskriva dess betydelse (även 
om denna lilla text är ett försök). 

De små, små detaljerna … 
Roine Johansson

Mina första möten med Björn var indirekta och opersonliga. Sedan 1987 har jag 
prenumererat på den populärvetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg, där 
Björn var chefredaktör under flera decennier. Mina tidigaste minnen av Björn är 
därför förknippade med hans texter i Forskning & Framsteg, och min positiva bild 
av tidskriften är starkt förknippad med honom.

Det var långt senare, när jag hade flyttat till Östersund och börjat jobba på dåva-
rande Mitthögskolan, som jag träffade Björn personligen och lärde känna honom. 
Då upptäckte jag, egentligen inte alls förvånande, att han är en språkmänniska med 
starkt intresse för utformning av texter och för populärvetenskaplig framställning.

För ungefär femton år sedan medverkade jag i en antologi som Björn var redak-
tör för, och det var han som skulle göra den redaktionella granskningen av min text. 
Det såg jag fram emot. Björns granskning av texten ledde till att den förbättrades i 
många avseenden, men det är särskilt en av hans kommentarer som har fått en mer 
bestående effekt. Jag minns inte den exakta formuleringen, men den gick ut på att 
jag hade en ”tendens till missbruk av semikolon”. Den kommentaren hade jag inte 
väntat mig, jag tror inte jag överhuvudtaget hade reflekterat över min användning 
av semikolon. Men när jag började rensa min text från dessa tecken – det var ett 
ganska stort antal som togs bort – upptäckte jag att texten faktiskt ändrade karaktär. 
Den kom lite ”närmare” läsaren och blev mer läsvänlig.

Det lärde mig något om vikten av att uppmärksamma textens små detaljer. Fort-
farande smyger sig ibland ett semikolon in i mina texter, men då ser jag Björn fram-
för mig och tänker en gång till innan jag låter det stå kvar.

Vikten av noggrannhet, uppmuntran och stöd
Erna Danielsson

Björn har en särskild förmåga att få människor att känna sig betydelsefulla och kom-
petenta, genom sitt visade intresse för vad andra människor gör. I mötet med andra 
ger han ofta initierade kommentarer som gör en stärkt. Han är också oerhört påläst 
inom många områden vilket leder mig till ett minne jag tagit med mig genom åren, 
där just Björns breda kunskap och generositet att ge bra och utvecklande kommen-
tarer spelar huvudrollen.

När jag just börjat på Mittuniversitetet deltog Björn vid ett högre seminarium 
där jag lade fram en ”idé-text” kring ledarskap. Jag var lite orolig inför seminariet 
eftersom texten inte var klar och att det mest var en idé som jag hade kring hur led-
arskap skulle kunna förstås utifrån ett sociologiskt perspektiv. Björn hade många 
kommentarer. En gällde vikten av att rätt person lyfts fram och att namnen blir rätt 
i beskrivningar av en händelse. Jag hade lyft fram fel guvernör i hanteringen av or-
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kanen Katrina, och här var Björn mer påläst än jag. Men den kommentar som gladde 
mig mest handlade om något annat. Jag kommer inte ihåg exakt hur orden föll men 
kontentan var hur roligt det är att få läsa ett manus där det finns utrymme för dis-
kussion. I stället för att som jag tänkt, få kritik för det ofärdiga manuset, tyckte Björn 
att den här typen av texter borde läggas fram oftare. Den kommentaren tänker jag 
ofta tillbaka på när jag lägger fram eller läser andras texter inför seminarier.

Hedersdoktor 2010
Susanna Öhman

Under mina år som ledamot i fakultetsnämnden och senare dekan har en återkom-
mande uppgift varit att utse hedersdoktorer. Till hedersdoktor utses personer som 
gjort stora vetenskapliga insatser för universitetet, har utfört en kulturell gärning 
för regionen eller på annat sätt varit universitetet till gagn. Det är universitetets  
finaste utmärkelse och den största hedersbetygelsen inom den akademiska världen. 
Diskussionerna i fakultetsnämnden är alltid livfulla och många värdiga kandidater 
diskuteras under sträng sekretess. 2010 hade vi många goda kandidater som no-
minerats från olika miljöer på fakulteten och en av dem var Björn Fjæstad. Han var 
en självklar kandidat efter sitt fantastiska arbete med att främja uppbygganden av 
forskningsmiljön inom risk och kris, sociologi och hela dåvarande SHV-institutio-
nen. Det var en stor ära att få vara med och fatta beslutet om att Björn skulle promo-
veras till hedersdoktor vid den akademiska högtiden 2010 och ett sätt att få visa vad 
Björn betytt för oss i miljön under alla de år han verkat hos oss i olika roller.

Björn promoveras till hedersdoktor 2010.
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Avslutningsvis
Det är inte enkelt att utvecklas från mindre högskola till universitet. En av många 
utmaningar är att etablera högkvalitativ och internationellt erkänd forskning. Att 
personer som Björn, som redan etablerad forskare och med en framgångsrik karriär 
utanför akademin, engagerar sig i utvecklingsarbetet och byggandet av en forsk-
ningsmiljö är grunden för att omvandlingen från högskola till universitet lyckades. 
Det finns mycket att säga, men som Anna skriver så är det svårt att sätta ord på hur 
mycket Björns engagemang har betytt för oss: Vi vill med dessa ord säga att, Björn, 
du kanske avslutar ditt åtagande hos oss, men vi hoppas att vi ändå håller kontak-
ten. Oavsett hur mycket kontakter vi har framöver så kommer du att fortsätta vara 
en del av RCR och Mittuniversitetet genom ditt arbete och alla de minnen vi delar.
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När det brinner runt knuten –  
Risk, roller och resurser i samband  

med skogsbrandsevakuering 

LINDA KVARNLÖF 



Linda Kvarnlöf är lektor i sociologi vid Institutionen för  
Humaniora och Samhällsvetenskap. Linda har varit verksam  
i RCR sedan centret etablerades och är idag temaledare för  
centrets krisforskning. Hennes forskning handlar om olika aspekter 
av frivillighet och lokalsamhällets respons på och inför (möjliga) 
kriser. Björn träffade hon redan under sin första tid som doktorand 
vid Mittuniversitetet 2008, då han var en återkommande och  
särskilt välkommen gäst i olika kollegiala sammanhang så som  
sociologiämnets högre seminarium. 
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Inledning
Det finns många starka bilder från skogsbränderna sommaren 2018. En av de bil-
der som allra tydligast illustrerar hur nära bebyggelse bränderna kom föreställer 
ett hus i Enskogen. Huset är omringat av nedbrunnen skog, sot och aska. Det brann 
bokstavligt talat runt knuten. Trots detta står huset oskadat kvar. Även om, eller 
kanske just tack vare att, många människor tvingades evakuera sina hem till följd av 
skogsbränderna, får vi inte glömma bort det allra viktigaste: inga människor kom till 
skada, ingen förlorade sitt hem. 

Men att behöva lämna sitt hem när det brinner runt knuten innebär att människor 
ställs inför en svår situation. Många gånger kom evakueringsordern hastigt, där 
människor blev väckta mitt i natten med order om att skyndsamt lämna sina hem. 
Andra gånger hängde evakueringsordern mer i luften. Bybor visste att evakuering 
kunde komma att bli aktuellt och hann både packa och förbereda sig för en evakue-
ring för att i slutändan ändå inte behöva lämna sina hem. Så var till exempel fallet i 
Lillhärdal där närmare 3 000 invånare stod under hot om en evakuering som aldrig 
behövde verkställas. 

Människors upplevelser av att bli evakuerade präglas så klart av evakueringens 
förutsättningar. Utifrån tidigare forskning vet vi även att människors beteenden vid 
evakuering präglas av vilka vi är och vilka förutsättningar vi har blivit ”givna” av 
det samhälle vi lever i. Hur vi människor beter oss i samband med evakuering beror 
bland annat på hur vi uppfattar risken eller faran som ligger till grund för evaku-
eringsordern, vilka roller och ansvar vi har, vilka materiella och sociala resurser vi 
har samt vår position i samhället utifrån till exempel kön, ålder, etnicitet och religi-
onstillhörighet.

Det här kapitlet bygger på empiri från forskningsprojekt Sverige brinner: en studie 
av frivilliginsatser och lokalbefolkningens krisberedskap under skogsbränderna sommaren 
20181. Syftet med projektet är att samla in data från skogsbränderna 2018, framförallt 
genom intervjuer med frivilliga och boende i branddrabbade områden. Under slu-
tet av 2018 genomförde vi2 intervjuer med boende i branddrabbade områden runt 
omkring Kårböle (Ljusdals kommun) samt Gällö (Bräcke kommun). Empiriinsam-
lingen pågår fortfarande och analyserna i det här kapitlet består därför av initiala 
tolkningar av det empiriska materialet. Hittills har 11 personer som tvingades eva-
kuera sina hem till följd av skogsbränderna intervjuats inom ramen för projektet. I 
det här kapitlet kommer jag särskilt att belysa vilken betydelse risk, roll och resurser 
har för hur intervjupersonerna upplevde och hanterade evakueringen i samband 
med skogsbränderna sommaren 2018.

Sommaren då Sverige brann
Det är lätt att gå vilse i Jämtlands-, Härjedals- och Hälsingeskogarna när man för-
söker kartlägga skogsbränderna under sommaren 2018. ”Det brinner överallt”, 

1 Finansierat av FORMAS, projektnr : 2018-02120
2 I forskargruppen ingår även Roine Johansson, Erna Danielsson, Kerstin Eriksson, Sara Ekholm och 

Joanna Persson. Jag vill även tacka Sara Svedenmark för hennes bidrag i datainsamlingen under hös-
ten 2018.
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konstaterade en av räddningsledarna i radion under sommaren 2018. Och sådan är 
känslan även nu i efterhand när jag sitter med en karta över skogsbränderna framför 
mig. Det brann överallt. Om de allra flesta bränderna gick att släcka relativt snabbt 
så växte sig andra bränder nästintill obegripligt stora. I efterhand kunde man kon-
statera att skogsbränderna sommaren 2018 omfattade 25 000 hektar skog och krävde 
cirka 7 000 räddningsinsatser (SOU 2019:7). Värst drabbat var Gävleborgs län som 
härjades av fem större brandområden, alla i Ljusdals kommun. Sammanlagt evaku-
erades cirka 200 hushåll till följd av skogsbränderna. Mest omfattande var evaku-
eringen i och runt omkring Kårböle i Gävleborgs län, men även utanför Sveg och 
Gällö evakuerades privatpersoner från sina hem. I de allra flesta fall kom order om 
evakuering plötsligt, utan någon längre förvarning eller möjligheter till förberedel-
ser. I flera byar ägde dessutom själv evakueringen rum mitt i natten.

Även om viss kritik har riktats mot framförallt lokala räddningstjänsters (o)för-
måga att samarbeta med varandra, så beskrivs utfallet av skogsbränderna samman-
taget som lyckat (SOU 2019:7). Detta mot bakgrund av att inga samhällsfunktioner 
eller permanentbostäder skadades. Även om skogsägare drabbades ekonomiskt så 
klarade sig både privatpersoner och de många frivilliga som engagerade sig utan 
allvarligare skador. De studier (främst utvärderingar) som hittills har gjorts av 
skogsbränderna sommaren 2018 har framförallt fokuserat vid olika aspekter av de 
operativa insatserna och dess brister (SOU 2019:7; Asp et al. 2019; Frykmer et al. 
2019). De evakuerades upplevelser av skogsbränderna var förvisso ett ständigt in-
slag i medias rapportering från skogsbränderna under sommaren 2018 men har inte 
studerats närmre än så. Med det här kapitlet vill jag lyfta även evakuerades erfaren-
heter till att bli en del av berättelsen om skogsbränderna sommaren 2018.

Evakueringens fem R
Den sociologiska kris- och katastrofforskningen är, och har länge varit, starkt do-
minerad av nordamerikanska perspektiv och fallstudier. Dess teoretiska rötter har 
dessutom under en lång tid präglats av en funktionalism och strukturalism där det 
framförallt är organisationer eller människors förmåga att organisera sig som har 
studerats (se t.ex. Fritz 1961; Mileti et al. 1975). Under senare tid har den så kallade 
disastersociologins teoretiska homogenitet allt mer kommit att ifrågasättas och bris-
ten på maktkritiska perspektiv inom fältet har särskilt uppmärksammats (Tierney 
2007). Forskare har också påpekat att den funktionalistiska föreställningen om kriser 
och katastrofer som avbrott i samhällets strukturer och rutiner, där samhället efter 
en kris återgår till ett slags normaltillstånd likt det innan krisen, har gjort det svårt 
att verkligen erkänna och studera de ojämlikheter i människors livsvillkor som exis-
terar både innan, under och efter en kris eller katastrof (Barnshaw & Trainor 2007).

Under senare år har dock människors ojämlika livsvillkor, och de strukturella 
ojämlikheter som ligger till grund för dessa, kommit att uppmärksammas allt mer 
inom disastersociologin. Orkanen Katrina som drabbade New Orleans sommaren 
2005 åskådliggjorde på ett ytterst plågsamt och tydligt sätt hur människors ”val” 
att evakuera styrdes av ras- och klasstillhörighet, ojämlikhet och bristen på sociala 
och materiella resurser (Barnshaw & Trainor 2007). I både medierapportering och 
efterföljande forskning (Barnshaw & Trainor 2007; Haney et al. 2007) blev det tyd-
ligt hur det framförallt var svarta arbetarklassfamiljer som ”valde” att inte evakuera 
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trots order därom. Konsekvenserna av detta blev plågsamt tydliga när dödstalen i 
efterhand redovisades. Med utgångspunkt i Orkanen Katrina har Haney et al. (2007) 
sammanställt sociologisk forskning om människors beteende i samband med eva-
kuering i fem R (Risk, Roll, Resurser, Ras och Religion) som alla påverkar människors 
beslut att evakuera i samband med kriser och katastrofer. I det här kapitlet har jag 
valt att redogöra för de tre R som är mest centrala i analysen av mitt eget empiriska 
material: risk, roll och resurser. 

Ras och religion kan å ena sidan sägas vara karaktäristiskt för just den nord-
amerikanska kontext där mycket av disasterforskningen har sitt ursprung, å andra 
sidan har det visat sig vara av stor betydelse även i samband med svenska katastro-
fer. Inte minst i samband med diskoteksbranden i Göteborg 1998 blev det tydligt 
hur både ras och religion har stor betydelse för hur vi hantera konsekvenserna av, 
och sorgen i samband med, en katastrof (Nieminen Kristofferson 2002). Att ras och 
religion inte är framträdande i mitt eget empiriska material säger också någonting 
om den kontext där skogsbränderna drog fram under sommaren 2018, samt om de 
människor som jag har intervjuat. Demografin i Jämtlands- och Hälsingeskogarna är 
förhållandevis homogen: medelåldern är relativt hög och majoriteten av invånarna 
är svenskfödda. Även om både Jämtland och Hälsingland har en relativt stor andel 
samisk befolkning så är inte trakterna där intervjuerna har genomförts (Kårböle och 
Gällö) typiska renbetesmarker. Jag kommer att återkomma till urvalet av intervju-
personer längre fram för att nu återgå till diskussionen om ”Evakueringens (fem) R” 
genom att särskilt belysa risk, roll och resurser.

Risk
En av de främsta förklaringarna till att människor antingen evakuerar eller inte går 
att finna i hur stor de upplever risken vara i den situation som föranleder evakue-
ringen. Det framstår som en tämligen logisk och enkel förklaring och det är lätt att 
förutsätta att människor så klart skattar riskerna med orkaner, stormar eller skogs-
bränder som höga. Men är det något vi har lärt oss från årtionden av riskforskning så 
är det att människors riskuppfattningar är komplexa och i sin tur beror på en uppsjö 
av faktorer så som tidigare erfarenheter, födelseland, kön, ålder etc. Det är även lätt 
att tro att tidigare erfarenheter av evakuering i samband med till exempel orkaner 
leder till att både riskuppfattningen av liknande situationer och sannolikheten för 
evakuering ökar. Men sambandet mellan tidigare erfarenheter och framtida beteen-
den är mer komplext är så. Tidigare forskning har till exempel visat att erfarenheter 
av evakuering i samband med kriser och katastrofer lika väl kan bidra till att av-
dramatisera själva risken som föranledde beslutet och till och med minskar sanno-
likheten för att människor väljer att evakuera igen (Perry et al. 1981). Forskning har 
också visat att tidigare erfarenheter av evakuering även innebär erfarenheter av de 
kostnader som är förknippade med evakuering, såsom förlorad arbetsinkomst och 
ökade boendekostnader, och att sådana erfarenheter kan ha en negativ påverkan på 
framtida evakueringsbeslut (Perry et al. 1983). I samband med just orkanen Katrina 
så visade sig riskuppfattningar spela en avgörande roll för huruvida människor eva-
kuerade eller inte: nästan hälften av de som inte evakuerade uppgav att det berodde 
på att de inte uppskattade risken med orkanen som särskilt hög (Haney et al. 2007).
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Roll 
De roller och ansvar människor har, i familjen, i lokalsamhället och på arbetsplatsen, 
har visat sig påverka människors beteende i samband med kriser och katastrofer i 
allmänhet och evakueringsbeteenden i synnerhet. Vi vet också att kriser och kata-
strofer många gånger förstärker traditionella könsroller och den arbetsfördelning 
som följer av dessa (Enarson & Morrow 1998; Enarson 2001). För att exemplifiera 
hur detta kan ta sig i uttryck under evakuering så är det till exempel inte ovanligt 
att kvinnor och barn evakuerar, medans mannen i hushållet stannar hemma för att 
skydda hemmet och fortsätta sitt yrkesarbete (Enarson & Scanlon 1999; Haney et al. 
2007). En uppföljande enkät efter orkanen Katrina visade till exempel att kvinnor 
evakuerade i dubbelt så stor utsträckning som män och att i de fall där familjer 
inte evakuerade tillsammans så karaktäriserades ”splittringen” just utav att männen 
stannade kvar för att skydda hemmet från orkanens förödelse (Haney et al. 2007). 

Tidigare forskning har också visat att föräldrar till hemmavarande barn är mer 
benägna att evakuera sina hem i händelse av kris, jämfört med hushåll utan barn 
(Johnson 1985). Ansvaret för inte bara den egna, utan även andras, säkerhet tycks 
med andra ord ha en positiv inverkan på evakueringsbeteenden. Beslut kring en 
familjs evakuering styrs med andra ord av både sociala roller och det ansvar och 
de förväntningar som följer av dessa, roller och ansvar som dessutom till stor del är 
könskodade.

Men det är inte enbart våra roller i hemmet och familjen som påverkar hur vi 
hanterar en evakuering. Det gör även våra yrkesroller. Plikt och ansvar gentemot 
sitt arbete och sin arbetsplats, likväl som rädslan att förlora sitt arbete eller viss del 
av sin månadsinkomst kan hindra människor från att evakuera (Haney et al. 2007). 
Särskilt vanligt är en sådan problematik bland traditionella arbetarklassyrken där 
anställningen kan vara osäker och beroendet av varje enskild månadsinkomst är 
särskilt stark.

Resurser
Olika slags resurser påverkar med andra ord människors möjligheter till evakue-
ring. Det handlar dock inte enbart om ekonomiska resurser utan likväl om fysis-
ka, materiella och sociala resurser. Tidigare forskning har till exempel visat att 
människor med god inkomst och god fysisk förmåga är mer sannolika att evakue-
ra än människor med lägre inkomst och/eller nedsatt fysisk förmåga (Elliot & Pais 
2006). Av just de här skälen är många gånger äldre människor mindre benägna att 
evakuera i samband med kriser och katastrofer (Haney et al. 2007).

I samband med orkanen Katrina går den starkaste skiljelinjen mellan hög- och 
låginkomsttagare när det gäller vilka som evakuerade respektive inte evakuerade: 
den absoluta majoriteten av de som inte evakuerade var låginkomsttagare (vilket 
sammanföll med en rad andra positioner såsom ras, yrke och ålder) (Haney et al. 
2007). Det här illustrerar även att evakueringen som sådan är förknippad med utgif-
ter och kostnader. Det kan till exempel handla om kostnader för tillfälligt boende, 
för drivmedel och transport eller förlorad arbetsinkomst. Sådana kostnader blir så 
klart extra påtagliga för låginkomsttagare som redan lever på marginalen. Att or-
kanen Katrina inträffade i slutet av månaden, precis innan löning, gjorde det ännu 
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svårare för låginkomsttagare att lägga ut för extra kostnader (Haney et al. 2007). En 
annan avgörande faktor till att många låginkomsttagare inte evakuerade var bristen 
på egna fordon. Nära hälften av de 460 000 invånarna som inte evakuerade saknade 
tillgång till egna transportmedel (Barnshaw & Trainor 2007).

Jag kommer nu att gå vidare med att diskutera dessa tre R (Risk, Roller och Re-
surser) utifrån en svensk kontext. Min utgångspunkt är de intervjuer som jag har 
genomfört med hushåll som behövde evakuera till följd av skogsbränderna somma-
ren 2018. Med tanke på de stora kontextuella skillnaderna mellan den amerikanska 
södern, där mycket av ovannämnda forskning är hämtad, och Hälsinge- och Jämt-
landsskogarna är det slående hur evakueringens ”R” verkligen tycks fånga något 
allmänmänskligt i människors beteende i samband med evakuering. Även i mitt 
empiriska material är risk, roller och resurser centrala aspekter av intervjupersoner-
nas berättelser

Berättelser från skogarna som brann 
Urvalet för den här studien, det vill säga vilka som hittills har intervjuats, präglas av 
brandområdenas demografiska kontext. Urvalet kan med andra ord beskrivas som 
relativt homogent: majoriteten av intervjupersonerna (nio av elva) är äldre än 50 år; 
bland intervjupersonerna finns fyra kvinnor och sju män och samtliga intervjuper-
soner är svenskfödda. Fem av intervjupersonerna är fortfarande yrkesverksamma 
medans resterande sex personer är pensionerade. Tio av elva intervjupersoner bor 
i hus som de själva äger, hus som de blev tvungna att lämna när skogsbränderna 
hotade runt knuten. I den redovisning av empiri som följer nedan har vissa åtgärder 
vidtagits för att garantera intervjupersonernas anonymitet. När intervjupersonerna 
citeras så hänvisas citaten till intervjupersonens boendeort (till exempel ”boende 
Huskölen”) för att undvika risken för att specifika citat ska kunna härledas till en-
skilda personer. Vissa av de berörda byarna är så pass små att det ändock blir svårt 
att garantera anonymitet. Detta gäller framförallt byarna utanför Gällö, där jag istäl-
let har valt att benämna intervjupersonerna som ”boende Gällö”.

Evakueringens, liksom brändernas, förutsättningar skiljde sig åt i det empiriska 
materialet. De Kårbölebor som vi har intervjuat var evakuerade från sina hem un-
der 12 dagar, i Huskölen och Karlstrand varade evakueringen i fyra till fem dagar 
medans de evakuerade utanför Gällö kunde återvända till sina hem redan efter två 
dagar. De här förutsättningarna präglar så klart intervjupersonernas berättelser om 
tiden som evakuerade från sina hem

Hittills har elva personer intervjuats och intervjuerna har genomförts i grupp 
(Kårböle, gruppintervju med fyra personer) eller i par om två (Gällö, Huskölen). En-
dast en av intervjuerna har genomförts som en individuell intervju (Karlstrand). I de 
fall där intervjuerna har genomförts i grupp eller i par har intervjupersonerna haft 
någon slags relation till varandra: grannar (Kårböle); släktingar (Gällö) eller famil-
jemedlemmar (Huskölen). På så vis har varje enskild intervju ändå handlat om en 
gemensam berättelse. Intervjuerna har genomförts som samtal och det är framförallt 
intervjupersonernas berättelser som har tillåtits ta plats. I den här initiala analysen 
av det empiriska materialet har jag valt att särskilt betona de aspekter som knyter 
an till Haney et al.:s (2007) modell om människors evakueringsbeteenden i samband 
med kriser och katastrofer: risk, roll och resurser.
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Risk

Runt kraftverket och runt såg det ju himla bra ut på natten där.  
Men elden den gick över landsvägen söderut sen gick den runt oss så vi hade 

elden på alla håll. Ja, det var riktigt otäckt alltså. Och vi såg ju hur faran  
mot byn var och då vart det ju evakuering på morgonen där.  

(Boende Karlstrand)

Av de som vi har intervjuat så finns det egentligen inte någon som direkt har ifråga-
satt själva evakueringsbeslutet, åtminstone inte nu i efterhand. Risken och hotet om 
bränderna som närmade sig var påtaglig. Intervjupersonerna kunde med egna ögon 
följa brandens utveckling och i det här fallet tycks det påtagliga, och pågående, hotet 
ha en positiv påverkan på människors beslut att följa evakueringsordern. 

Själva evakueringen upplevdes dock av de flesta som dramatisk och bitvis stö-
kig. I Kårböle, där evakueringen var mest omfattande, förvarnades byborna om att 
de skulle komma att behöva evakueras inom ett dygn. Det ordnades busstransporter 
för de som behövde det och de evakuerade blev hänvisade till olika uppsamlings-
platser där tillfälliga boenden fanns ordnade för dem. I Huskölen, Karlstrand och 
Gällö kom evakueringsordern betydligt hastigare. I Huskölen och Gällötrakten kom 
evakueringsordern genom poliseskort mitt i natten, utan förvarning och med order 
om att skyndsamt lämna bostaden. Det var inte läge att förhandla eller ifrågasätta:

Men det var bäst att bara lyda order. Det var så mäktigt här ute.  
Det var blåljus som bara den. Det var inte läge att förhandla (skratt).  

(Boende Gällö)

I Huskölen omgavs dessutom själva evakueringen av en hel del kommunikations-
missar kopplade till byns geografiska position precis intill Ljusnan. Huskölen är 
förvisso en liten by men ligger ändock på båda sidorna Ljusnan: södra Huskölen 
respektive norra Huskölen. Natten mot torsdagen den andra augusti blir av misstag 
den norra sidan av Huskölen evakuerad, när det egentligen var på andra sidan Ljus-
nan som hotet var som störst. När misstaget började uppdaga sig för de evakuerade 
från norra Huskölen så återvände de helt enkelt hem i tron om att evakueringsor-
dern inte gällde dem. Väl hemma kom sedan en ny order om evakuering under 
torsdagseftermiddagen, och nu var det bråttom. Trots detta var det ingen som ifrå-
gasatte själva behovet av evakuering, branden var alldeles för nära. 

En del hade börjat förbereda sig för evakuering. Inte nödvändigtvis på grund av 
förvarningar om att evakuering kunde komma att bli aktuellt, den typen av förvar-
ningar tycks enbart ha förekommit i samband med evakueringen av Kårböle, utan 
snarare av sunt förnuft. För de som levde med branden runt knuten var faran, eller 
risken, högst påtaglig: brandröken som omringade byarna och trängde sig in i hu-
sen, askflagorna som låg som grått skräp spritt över trädgårdarna, lågorna som både 
syntes och kändes på inte alls särskilt betryggande avstånd. I Gällötrakten hade de 
boende själva börjat skapa sig en aning om vad som skulle kunna komma att hända:
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Och när det närmade sig och närmade sig. Då börjar jag tänka och  
dividera: ’Vi kanske måste evakuera?’. Och sedan bestämde jag mig själv:  

nu packar jag bilen. För nu är det lite för nära. Och så stod vi och dividerade 
hur vinden låg och om den skulle kunna ta sig över sjön.  

(Boende Gällö)

Även om själva evakueringen inte ifrågasattes så vittnar i princip alla intervjuperso-
ner om det tunga i att behöva lämna sitt hem i ovisshet. För de flesta var det emotio-
nellt påfrestande:

Och sen att låsa ytterdörren när vi väl gick, det var jättetungt  
tyckte jag. Det kändes i hjärtat. Vi låste och så sa vi så här: ’Jaha, få se nu  

om vi kommer hem till huset eller om vi kommer hem till ruiner’.  
Då var man gråtfärdig när man var tvungen.  

(Boende Kårböle)

Sammanfattningsvis kan själva evakueringen beskrivas som både dramatisk och 
emotionellt påfrestande men även rationell: de boende har följt evakueringsordern 
som det enda möjliga alternativet och i de flesta fall även vidtagit förberedelser för 
ett sådant scenario. I intervjupersonernas berättelser blir det också tydligt hur deras 
riskuppfattning av skogsbränderna gör att de inser nödvändigheten i att evakuera. 
Hotet var både pågående och påtagligt, intervjupersonerna kunde både se och kän-
na den kraftiga röken från skogsbränderna vilket kan antas ha haft positiv påverkan 
på människors ”vilja” att evakuera. De evakueringssvårigheter som har förekommit 
i samband med orkaner, stormar och översvämningar har bland annat förklarats av 
att rekommendationer om evakuering då kommer innan hotet eller faran har inträf-
fat. Det gör att det finns ett tidsmässigt utrymme för människor att reflektera kring 
risken för att det egna hemmet och den egna säkerheten är hotad, och här väger inte 
nödvändigtvis myndigheternas rekommendationer högst. Nästan hälften av de som 
inte evakuerade i samband med orkanen Katrina uppgav som skäl att de inte trodde 
att orkanen skulle få så allvarliga konsekvenser (Haney et al. 2007). Sådana möj-
ligheter till förnekelser uppstod aldrig i samband med skogsbränderna sommaren 
2018 där evakueringsordern dels kom plötsligt och akut och där bränderna samti-
digt bokstavligt talat lurade runt knuten.

Roll

Och eftersom branden fortskred så började den ju närma sig mot  
Karlstrand, Huskölen och där vi bor då. Och så mot kraftverket. Och min  
arbetsgivare är ju Fortum, jag jobbar ju åt Fortum. Och ja, då började jag  
titta liksom vad som kunde hända där och så där. Så det var ju ett riktigt 

pådrag och sen fick jag med mig några. När evakueringen kom till  
stånd hade jag varit igång i flera dygn i sträck helt enkelt.  

(Boende Karlstrand)
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Citatet ovan kommer från en intervju med en man boende i Karlstrand, några ki-
lometer utanför Kårböle. Särskilt intressant med den här intervjupersonens berät-
telse är hur han väldigt tidigt i intervjun ”ramar in” branden som en jobbrelaterad 
händelse. I sin förståelse och upplevelse av branden går han väldigt starkt in i sin 
yrkesroll. Intervjupersonen jobbar åt Fortum och ansvarar till vardags bland annat 
för det kraftverk som nu hotades av branden. Hans yrkesroll ger honom även en lite 
annorlunda position i relation till övriga bybor. När resten av byn, inklusive inter-
vjupersonens egen familj, evakueras till följd av skogsbränderna tillåts intervjuper-
sonen, i egenskap av sin yrkesroll, att stanna kvar hemma för att skydda kraftverket 
från branden. I samband med detta blir han även något utav en hustomte i den 
evakuerade byn:

Så jag kunde kolla till hemma. Jag var ju hem och duschade av  
mig lite grann och kollade lite på byn. Man fick ju lite smyga för polisen.  

För man hade ju ingen rätt liksom att vara på annans gård. Så var det olika 
poliser, en del var ju jättebussiga och bra. En del var lite mera nitiska då. Så 
jag for ju och vattna lite blommor åt folk i byn och sådär. Och framförallt ha 

kontakten med dom då. Det var ju värdefullt för dom som var borta.  
(Boende Karlstrand)

Det är alltså inte bara yrkesrollen som påverkar intervjupersonens agerande i den 
evakuerade byn: han går även in i rollen som den gode grannen. Intervjupersonens 
berättelse bekräftar även de könsrollsmönster som identifierats i tidigare forskning 
om evakuering (Enarson & Scanlon 1999; Enarson 2001), där männen många gånger 
stannar kvar i hemmet medans kvinnan och hemmavarande barn evakuerar. I den 
här berättelsen är det alltså, som så många gånger annars, flera roller som samman-
faller: mansrollen, den gode grannen och yrkesrollen. Kopplat till respektive roll 
finns både normer (t.ex. att som man värna familjen och hemmets säkerhet före den 
egna) och förväntningar (t.ex. att vattna grannarnas blommor under deras frånvaro 
eller att fortsätta utöva sitt yrke även om det hotar den egna säkerheten) som till-
sammans bidrar till att förklara intervjupersonens beteende i samband med evakue-
ringen (som i detta fall uteblev). Till citatet ovan bör också tilläggas att flera av våra 
intervjupersoner berättar om oron över ”småsaker” där hemma: över blommor som 
behöver vattnas, över katten som de inte fick med sig. Att ha någon på ”insidan” 
som kunde se till huset och fungera som en kommunikationslänk var otroligt bety-
delsefullt och uppskattat.

Rollen som den gode grannen kan också förstås som en illustration över lokal ge-
menskap och vikten av att tillhöra en bygd. Flera av intervjupersonerna betonar den 
gemenskap och hjälpsamhet som fanns i lokalsamhället både under och efter brän-
derna. Många av de vi har intervjuat har själva gått in i rollen som ”de hjälpsamma 
byborna”; i Kårböle öppnade man till exempel upp bygdegården för personal som 
arbetade med bränderna och servade dem med mat, dryck och egna sänglakan, an-
dra intervjupersoner var aktiva i själva brandbekämpningen genom att till exempel 
bistå med transporter, hjälpa till att tanka fordon eller att dra slang ut till den brin-
nande skogen. 

Den familjeroll intervjupersonerna har påverkade också deras beteenden i olika 
riktningar. Flera av intervjupersonerna, varav de flesta var över 50 år, bodde till ex-
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empel hemma hos sina vuxna barn under själva evakueringen. De intervjupersoner 
med äldre föräldrar som behövde evakueras axlade en viktig roll som omsorgsgi-
vande söner och döttrar. I en intervju med en vuxen dotter och äldre far utanför 
Gällö berättar dottern om hur hon höll sin far under kontroll i samband med eva-
kueringen:

Dotter: Minns du inte pappa att det var du som absolut ville tillbaka.  
Så jag försökte ju köra tillbaka dig och hunden. De gick inte att ha i Gällö 

(skratt). Och jag kan ju säga det att pappa är inte riktigt pigg och äter mycket 
mediciner. Så han var ju inte i skick att vara på någon evakuering kan jag ju  

säga. Jag ville att han skulle sova, inte vara uppe på nätterna. Och då har 
pappa en väninna som han sov hos. Och då (skratt), det här vet de inte  

om, men jag gav de båda lite sömntabletter. Och gud vad ni sov!

Far: Jaha, så du preparerade mig?

Dotter: Ja! (skratt) Ja, men du behövde sova.  
Man blir så stressad och nervös av det här.  

(Boende Gällö)

I de här berättelserna blir det tydligt hur människors olika roller påverkar deras 
beteenden i olika riktning, det gäller så klart både i vardag och i kris. Intervjuperso-
nernas berättelser illustrerar också betydelsen av flera olika slags roller: yrkesroller, 
familjeroller och könsroller är de som framträder tydligast i analysen. Många gång-
er sammanfaller de olika rollerna, jag nämnde tidigare hur intervjupersonen från 
Karlstrand illustrerar hur familjerollen sammanfaller med en traditionell mansroll, 
i citatet ovan är det också rimligt att föreställa sig att (minst) två olika roller sam-
manfaller i dotterns omsorg över sin far: den att vara ett vuxet barn och den att vara 
en kvinna. En roll har dock samtliga intervjupersoner gemensam, oavsett om de är 
män eller kvinnor, unga eller gamla: de är alla landsbygdsbor. Denna landsbygdsi-
dentitet lyser igenom berättelserna på olika sätt: den finns i den gemenskap som 
präglar samarbetet i Kårböle, den finns i sorgen över att förlora skogen oavsett om 
den är ens egen eller någon annans och den finns i den omsorg som ”hustomten” i 
Karlstrand visar sina grannar och deras hus.

Resurser
Evakuering är ofta förknippad med utgifter av olika slag (Haney et al. 2007). Det 
kan till exempel handla om utgifter för tillfälligt boende, för drivmedel och övri-
ga resekostnader eller utebliven inkomst. I intervjupersonernas berättelser lyfts 
inte utgifterna förknippade med själva evakueringen fram något nämnvärt, även 
om många uttrycker tacksamhet över den ”gratisbutik” som upprättades i Färila. 
Hit kunde evakuerade vända sig för att få mat, kläder, sängkläder och andra för-
nödenheter. Betydelsen av olika slags resurser (sociala, materiella och ekonomiska) 
blir dock tydlig när intervjupersonerna berättar om vart och hur de ordnat tillfälligt 
boende. Trots att evakuerade blev erbjudna tillfälliga boenden av deras respektive 
kommun så löste de allra flesta boendesituationen på egen hand. Den absoluta ma-
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joriteten av de vi har intervjuat bodde hos vänner eller släktingar (sociala resurser), 
andra hade egna fritidshus i närheten (materiella resurser) dit de kunde bege sig 
under evakueringen. 

I samband med skogsbränderna sommaren 2018 blev det tydligt hur tillgång till 
materiella resurser även kan skapa en ökad sårbarhet när branden hotar just dessa 
resurser. Skogarna som brann i Jämtlands och Gävleborgs län ägdes till största del 
av flera mindre skogsägare. I Gävleborgs län drabbades över 200 skogsägare av 
skogsbränderna. Många av de som evakuerade sina hem hade även skog som an-
tingen drabbades av eller hotades av bränderna. Det här gäller även våra intervju-
personer och oron kom således inte bara att handla om hemmet utan även om den 
sedan länge förvaltade skogen som nu hotades av branden:

Och när vi åkte ut genom grinden så tänkte jag: ’Jag undrar vad vi  
kommer tillbaka till. Står det något hus här’. Men någon tanke om att vår 

skog skulle brinna, det hade inte jag. Men det hade ju naturligtvis min man, 
han tänkte vad det skulle kunna bli. Och det vart.  

(Boende Kårböle)

Återigen visar sig betydelsen av sociala roller och hur traditionella könsroller ten-
derar att prägla vårt beteende även under kriser och katastrofer (Enarson & Scanlon 
1999; Enarson 2001). I citatet ovan illustreras detta genom att kvinnans oro framfö-
rallt är kopplad till en förlust av hemmet, medans mannens oro framförallt är kopp-
lad till en förlust av skogen. En förlust som tyvärr skulle bli verklig.

Att behöva lämna sitt hem som hotas av brand väcker också tankar om vilka re-
surser, i termer av materiella ting, som behöver skyddas. En kvinna som evakuerade 
sitt hem i Kårböle berättar om kvällen då de lämnade sitt hem:

Då på kvällen packade vi vår husvagn och gjorde oss klara  
för att åka, för på torsdag morgon skulle vi vara ute ur byn. Jag gick in i  

huset och tänkte vilka grejer är det som jag skulle vilja ha kvar i fall att huset 
skulle brinna upp? Ja, det var ju några tavlor och lite foton och lite så här, 

men så tänkte jag, allt det andra det kan man köpa nytt. Men just dom  
här sakerna som är både minnen och annat, det la jag i jordkällaren.  

Jag tänkte att den brinner inte.  
(Boende Kårböle)

Minnen och fotografier är det som de flesta intervjupersoner har valt att antingen 
packa med sig eller lägga undan på ett säkert ställe. Intervjupersonerna berättar 
också om en urvalsprocess som är emotionell snarare än rationell, där de materiella 
tingen prioriteras utifrån magkänsla snarare än sunt förnuft:

Utan vi liksom: ’Vi packar grejer, utifall att’. Så vi hade packat  
fotografier och sådär. För man vet inte vad man ska packa liksom.  

Så det blev ju bara fotografier och så.  
(Boende Gällö)
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Så vi åkte hem och lastade sådant man tycker ska räddas  
till eftervärlden på släpet. Det blir ju inget särskilt begåvat  

urval, men i all fall. Man fyller ett släp.  
(Boende Huskölen)

Materiella och ekonomiska resurser är dock av sekundär betydelse i intervjuper-
sonernas berättelser. Det framträder som problematiskt eller kännbart först när vi 
kommer in på skogen som gått förlorad och det ekonomiska och materiella hade 
säkert haft större betydelse om utfallet av branden varit annorlunda. Ingen förlo-
rade hus eller ägodelar (med undantag från skog). Det säger också någonting om 
vad som tas för givet. Materiella och ekonomiska resurser var inget stort problem 
för intervjupersonerna, på så vis kan de beskrivas som en priviligierad grupp. Alla 
hade till exempel egna fordon som gjorde en snabb evakuering möjlig, det är inte en 
självklarhet överallt. Bristen på tillgång till egna fordon för att snabb kunna lämna 
hemmet har till exempel lyfts fram som en av förklaringarna till att just socioekono-
miskt svaga grupper inte evakuerade i samband med orkanen Katrina (Barnshaw & 
Trainor 2007). 

Att sociala resurser är av stor betydelse för själva evakueringen har till viss del 
redan behandlats under roller. Att ha någonstans att ta vägen handlar inte bara om 
materiella resurser: det handlar även om sociala resurser, om att ha släktingar och 
vänner i närheten som har möjlighet att erbjuda tillfälligt tak över huvudet. Familj, 
grannar och släktingar tycks bli extra betydelsefulla i kris men är inte heller det en 
självklarhet för alla. Inte minst har ensamma äldre visat sig vara en svår grupp att nå 
ut till med meddelande och information om evakuering (Haney et al. 2007), och här 
kan vi till exempel föreställa oss att situationen för den äldre ensamboende mannen 
i Gällö hade varit annorlunda om inte hans vuxna dotter hade bott hemma just den 
här sommaren. 

Avslutande diskussion: efter branden
Intervjuerna gjordes ungefär ett halvår efter skogsbränderna och sommarens brän-
der var fortfarande ett levande minne för våra intervjupersoner. Upplevelserna var 
fortfarande närvarande och aktuella vid tiden för intervjun och flera av våra inter-
vjupersoner beskrev hur de fortfarande kämpande med upplevelser av stress och 
utmattning efter sommarens skogsbränder. Trots detta, och trots vissa kommuni-
kationssvårigheter och missar från ansvariga myndigheter, så är minnena som in-
tervjupersonerna delar med sig av till största delen positiva. Det gick bra. Ingen 
kom till skada och ingen förlorade sitt hem. Många uttrycker en stor tacksamhet för 
de som arbetade med bränderna, för helikoptrarna och brandflygen som kom, för 
brandmännen som kom från hela Sverige: ja, hela Europa. Intervjupersonerna ut-
trycker en tacksamhet för all den solidaritet som kom ur bränderna: för alla frivilliga 
som hjälpte till, för alla brandmän som kämpade med bränderna, för grannarna och 
lokalsamhället som visade enormt socialt stöd i denna svåra situation. Många av 
intervjupersonerna var också själva en del av denna solidaritet: de hjälpte varandra 
och de hjälpte andra, en del engagerade sig till och med i själva brandbekämpning-
en, andra öppnade upp bygdegården och ordnade med mat och husrum åt de som 
arbetade med att bekämpa elden.
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Betydelsen av sociala resurser går som en röd tråd igenom analysen av det em-
piriska materialet. Den är närvarande hos ”Hustomten i Karlstrand” som uppen-
barligen utgör en värdefull social resurs för de som tvingats lämna sina hem. Att ha 
någon kvar på ”insidan” som kunde se till hemmet och rapportera om brandläget 
var väldigt uppskattat. Tillgången till sociala resurser var också en viktig pusselbit 
för den ändå positiva upplevelsen av själva tiden under evakuering. Nästan alla 
våra intervjupersoner hade vänner eller släktingar i närheten där de kunde bo till-
fälligt. Att sociala resurser blev en tillgång och en styrka istället för en bristvara kan 
förstås mot bakgrund av att de allra flesta av våra intervjupersoner är väletablerade 
i lokalsamhället. Många av dem har bott hela sina liv i den by de blev tvungna att 
evakuera till följd av bränderna. Internationell forskning har även visat på det mot-
satta (Haney et al. 2007): att bristen på sociala resurser kan försvåra vid evakuering. 
Sådan forskning har till exempel visat att det blir svårt att motivera människor att 
lämna sina hem om de inte har vänner eller släktingar i närheten dit de kan bege 
sig. När alternativet (i bästa fall) är någon form av härbärge under en obestämd tid 
är det inte ovanligt att ”valet” faller på att stanna hemma och hoppas på det bästa.

Vad kan vi då lära av sociologiska studier av evakuering? Vilken nytta gör den? 
Att förstå komplexiteten bakom människors beteenden i kris kan rädda liv, särskilt 
om vi tar hänsyn till dem i förhand: innan krisen har inträffat. Analysen i det här 
kapitlet ger några smakprov på sådan komplexitet: på hur människors tankar kring 
och agerande i kris påverkas av risk, roll och resurser. Komplexiteten i människors 
krisbeteenden är förstås oändligt mycket större än så och sträcker sig långt bortom 
skogarna i Jämtland och Hälsingland. Därför är det viktigt att vi fortsätter forska om 
variationer i människors förståelser av och ageranden i olika krissituationer. Att vi 
fortsätter samla in berättelser från olika delar av Sverige, från olika delar av världen 
och från olika slags kriser och katastrofer.
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Mellanlägen
Det här kapitlet ska handla om människors inplacering i situationer som inte är helt 
entydiga, som ligger lite mittemellan. De är inte entydigt formella eller informel-
la, inte entydigt organiserade eller oorganiserade. Men situationerna utgör sociala 
sammanhang, och människors inplacering handlar om att höra till.

Det är frivillighet vi här ska diskutera, närmare bestämt frivillighet under rädd-
ningsinsatser i samband med kriser. De kriser det rör sig om är effekter av större 
händelser som exempelvis skogsbränder, översvämningar, oljeutsläpp och kärn-
kraftshaverier.

Räddningsinsatser kännetecknas ofta av osäkerhet och improvisation samtidigt 
som de också är strikt formellt organiserade. Det är människors tillhörighet inom 
ramen för sådana mellanlägen, mellan säkerhet och osäkerhet, mellan det organise-
rade och det oorganiserade, och mellan improvisation och rutin, som kommer att stå 
i fokus i den här texten. Innan vi kommer in på själva räddningsinsatserna och de 
frivilligas roll ska vi inledningsvis föra ett mer allmänt resonemang om relationen 
mellan det formella och det informella och mellan olika former av organisation.

Beslutsfattande och beroendeförhållanden
Upptäckten av samhället i modern mening innebar att man började uppmärksamma 
de informella mönstren och strukturerna i det sociala livet, alltså sådant som inte var 
bestämt av en furste eller andra makthavare. Det innebar ett intellektuellt paradigm-
skifte, som ledde till uppkomsten av samhällsvetenskapen i modern mening (Eriks-
son 1988). Genom att ”det sociala” kom att uppfattas som en egen självständig nivå 
av verkligheten utvidgades samhällsbegreppet till att nå långt utöver det som har 
bestämts av identifierbara beslutsfattare, och idag välkända sociologiska begrepp 
som klass, genus, roll, interaktion, etnicitet och intersektionalitet vore otänkbara 
utan denna intellektuella omvälvning.

Samtidigt finns det mycket i det sociala livet som vi faktiskt har fattat beslut om. 
I den meningen finns det en hel del i samhället som inte är informellt. En del sådana 
beslut handlar om tillhörighet. Vi kan exempelvis besluta oss för att flytta ihop med 
någon och bilda familj, eller att vi ska byta jobb. Oftast gör sig dock ”det sociala” 
påmint genom att vi inte kan besluta saker som får sociala konsekvenser helt på eget 
bevåg. Att fatta beslut handlar till viss del om att välja, men i det sociala livet räcker 
det vanligtvis inte med att man själv väljer, någon annan måste också välja på ett sätt 
som är kompatibelt med det egna valet. Ifråga om beslut som rör tillhörighet kan det 
handla om att man inte bara måste välja, man måste också bli vald. För att bilda fa-
milj måste man ha en partner som vill samma sak, och en förutsättning för att kunna 
byta jobb är att man – om det rör sig om en anställning – hittar en arbetsgivare som 
vill anställa en. På så sätt kan man säga att en stor del av det sociala livet handlar om 
beslut inom ramen för beroendeförhållanden.

Från organisationer till organisation
Att beslutsfattande äger rum inom vissa ramar innebär att det finns strukturella för-
hållanden som inverkar på besluten. Sådana strukturer kan vara informella, som 
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klassförhållanden eller könsmaktsordningar, men de kan också utgöras av formella 
hierarkier. Beslutssituationer har inom sociologin ofta studerats i ett specifikt sam-
manhang, nämligen inom ramen för organisationer. Där är människors tillhörighet 
oftast oproblematisk. Organisationer har förteckningar över sina medlemmar, och 
ansvariga kan ge ett exakt svar på hur många medlemmar man har. Omvänt så vet 
vi som individer vilka organisationer vi tillhör. Organiseringen har här en anting-
en-eller-karaktär. Entydigheten därvidlag utgår från en syn på organisationer som 
avgränsade formella enheter, som självständiga aktörer. Med den utgångspunkten 
är det rätt lätt att se att en hel del i det sociala livet hamnar utanför organisationernas 
gränser.

Så är till exempel många av de sociala sammanhang som vi betraktar som de 
viktigaste i livet, som bygger på vänskap och kärlek eller andra starka känslor, inte 
något som vi uppfattar som organiserat. Men samtidigt behövs det inte så mycket 
för att sådana företeelser ska ge ett mer organiserat intryck. Förälskelse och kärlek 
förknippar man knappast med organisation, men hur blir det om man flyttar ihop i 
en gemensam bostad, skaffar gemensamma barn och börjar planera hela sin vardag 
med utgångspunkt i familjesituationen? Och hur är det med de grupper vi identi-
fierar oss med, exempelvis på grund av gemensam litteratur- eller musiksmak, eller 
ett gemensamt fritidsintresse? De kan visserligen vara helt oorganiserade, men ofta 
tar sig tillhörigheten mer organiserade uttryck – i form av till exempel bokcirklar, 
fanklubbar och släktforskarnätverk. Organisation tenderar att liksom smyga sig in 
bakvägen, och ofta är det i praktiken inte så lätt att entydigt slå fast vad som är orga-
niserat och vad som inte är det.

Därför har man under senare år inom organisationssociologin börjat tala om for-
mer av organisation som inte fullt ut motsvarar bilden av ”vanliga” organisationer. 
Man vill öppna upp organisationsbegreppet så att det kan inrymma fler aspekter av 
socialt liv. Närmare bestämt talar man i detta sammanhang inte om formella organi-
sationer, utan om organisation som ett speciellt sätt att strukturera sociala relationer 
och därigenom åstadkomma en viss typ av social ordning. Det handlar om orga-
nisation mellan eller utanför formella organisationer, något som kan kallas partiell 
organisation. Det finns helt enkelt en hel massa företeelser i det sociala livet som 
är delvis, men inte fullständigt, organiserade. Den partiella karaktären gör att det 
handlar om en form av begränsad organisation (Ahrne & Brunsson 2011).

Resonemanget bygger på en föreställning om vad som kännetecknar en full-
ständig – dvs. formell – organisation. Grundläggande för all organisation är att den 
baseras på beslut. Det är alltså inte fråga om organiskt eller spontant uppkomna 
företeelser, utan handlar om avsiktligt tillkomna fenomen. Utöver detta känneteck-
nas fullständig organisation av ett antal element. Det viktigaste av dessa är för vårt 
vidkommande tillhörigheten, som i organisatoriska sammanhang har formen av 
medlemskap (Ahrne & Brunsson 2011).

Det här kapitlet ska handla om tillhörighet i sammanhang som är begränsat or-
ganiserade. Utöver partiell organisation kommer vi att fördjupa oss i fenomen som 
är temporärt organiserade. Därmed kommer den tillfälliga tillhörigheten att stå i cen-
trum för analysen.
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Tillhörighetens former
Minimikravet för att något överhuvudtaget ska betraktas som organiserat är att nå-
got slags beslut ligger bakom uppkomsten av fenomenet ifråga. Det finns en hel del 
partiellt organiserade företeelser som, utöver själva beslutet, primärt är grundade i 
organisationselementet medlemskap. Så är exempelvis de flesta ”medlemskort” för 
lojala kunder (Eurobonus, IKEA Family Club etc.) grundade på just medlemskap, 
utan att detta är direkt kopplat till andra organisationselement.

Det finns dock andra former av tillhörighet än medlemskap. De flesta sådana till-
hörighetsformer är informella, medan medlemskapet är formellt. Informella former 
av tillhörighet kan övergå i mer formella sådana, exempelvis på följande sätt:

Intersubjektivitet, det faktum att vi kan dela upplevelser och situationstolkning-
ar med andra människor (Schutz 1970), bygger på någon form av gemensam tillhö-
righet, i det enklaste fallet bara att man delar en gemensam situation. Det man då 
har gemensamt, t.ex. som publik på en konsert, är kortvarigt och flyktigt; den enda 
gemensamma nämnaren är att man är deltagare i en och samma aktivitet. Sådana 
sociala band stärks betydligt om några i publiken börjar småprata och sedan beslu-
tar sig för att träffas igen. Då har man påbörjat något mer beständigt, nämligen en 
social relation (Ahrne 2014). För att relationen ska kunna etableras och fortgå måste 
de ingående människorna ha någon gemensam nämnare – t.ex. ett gemensamt mu-
sikintresse – som utgör grund för tillhörigheten, som gör att de hör ihop och som 
samtidigt skiljer dem från andra. Därigenom kommer de att tillhöra en gemenskap, 
ett socialt nätverk, som hålls ihop av deltagarnas varaktiga sociala kontakter med 
varandra. Tillhörighetsformen är alltså kontakter mellan dem som ingår i nätverket.

Om den ovannämnda gruppen vänner gemensamt bestämmer sig för att börja 
prenumerera på ett nyhetsbrev för dem som gillar musikstilen ifråga inträffar något 
avgörande: Nu tar de steget från informell till formell tillhörighet. Var och en av dem 
blir identifierad som individ och uppskriven på en lista med kontaktuppgifter. Nu 
ingår de i ett partiellt organiserat sammanhang. Sedan kan de öka graden av orga-
nisation genom att gå med i en fanklubb. På så sätt kan tillhörigheten utvecklas från 
att man delar en situation till att man blir medlem i en organisation.

Former av social ordning
Medlemskap i organisationer och kontakter mellan dem som ingår i nätverk utgår 
från olika sätt att strukturera sociala relationer. Eller uttryckt på ett annat sätt: Det 
handlar om två olika former av social ordning (Ahrne & Brunsson 2011). 

Organisation som social ordning grundas, har vi sett, på beslut. Det rör sig om 
ett fenomen som är avsiktligt skapat och som bygger på formella relationer. I det här 
kapitlet fokuseras på ett specifikt organisatoriskt element, nämligen dess tillhörig-
hetsform, medlemskapet. Det är formellt och i stort sett entydigt: Även om det finns 
undantag så vet man inom en organisation i allmänhet vilka och hur många med-
lemmar man har, och som individ vet man vilka organisationer man är medlem i.

Den andra formen av social ordning vi ska ta upp här är nätverk. Det är inte en 
avsiktligt tillkommen ordning, och grundas inte på beslut. Det gör nätverk min-
dre entydiga än organisation. Det rör sig om en form av emergent ordning som 
uppstår spontant eller utvecklas organiskt, och det är svårare att slå fast vad de 
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egentligen grundas på. Den sociala ordningen nätverk grundas allmänt sett på tillit 
och en norm om ömsesidighet, men bristen på entydighet gör att man ifråga om ett 
konkret nätverk kan ha svårt att sätta fingret på exakt när tilliten uppstod eller hur 
reciprocitetsnormen ser ut. Tillhörighetsformen i nätverk är informell och utgörs av 
kontakter. Nätverk är inte entydiga och tydligt avgränsade på samma sätt som or-
ganisationer. Det är inte alltid lätt att säga var ett nätverk börjar och slutar, eller hur 
många som egentligen ingår i nätverket (Ahrne 2014).

Resonemanget kan illustreras med exemplet vänskap. Vänner binds samman av 
varaktiga sociala relationer, men vänskapsrelationer är inte formella. Man beslutar 
sig inte för att bli vänner, det är något som liksom bara händer, eller det kanske sna-
rare handlar om en relation som gradvis utvecklas till vänskap. Relationerna är inte 
heller entydiga på samma sätt som medlemskapet i en organisation. Det gör att det 
är svårt att säga exakt när man egentligen blir vänner, eller när man slutar vara vän 
med någon som man inte har haft kontakt med på länge. Det är också svårt att ange 
exakt hur många vänner man egentligen har.

Den tillfälliga arbetsplatsen
En aspekt av begränsad organisation utgörs av tidsmässigt avgränsade fenomen. 
Temporär organisation har historiskt existerat sedan mycket lång tid tillbaka, exem-
pelvis i form av militära fälttåg. I dagens samhälle har dock temporärt organiserade 
företeelser ökat i antal och betydelse, framförallt i form av projektorganisationer. 
Vissa sektorer i samhället, som film- och byggbranschen är till allra största delen 
baserade på just tidsmässigt avgränsade projekt (Bakker 2010). 

Det fenomen vi här har kallat begränsad organisation kan alltså vara dels parti-
ellt, dels temporärt. En företeelse som är både partiellt och temporärt organiserad är 
tillfälliga arbetsplatser där flera olika organisationer är verksamma samtidigt. När-
varon av ett flertal organisationer gör att arbetsplatsen som helhet inte utgör någon 
fullständig organisation. Exempel på sådana arbetsplatser kan vara stora byggpro-
jekt, men också alla typer av evenemang, som t.ex. idrottsmästerskap och olika typer 
av festivaler.

Fortsättningsvis ska ett speciellt slags temporära multiorganisatoriska arbets-
platser studeras här, nämligen sådana där man sysslar med krishantering (Kvarnlöf 
& Johansson 2014). Närmare bestämt står det slags störningar som uppstår som en 
följd av stora skogsbränder i fokus. Det akuta skedet, räddningsinsatsfasen, av kris-
hantering är ett exempel på en företeelse som är både partiellt och temporärt orga-
niserad. Mer precist kommer det att vara en speciell kategori av krishanterare som 
står i fokus, nämligen de frivilliga.

Kapitlet kommer i huvudsak att baseras på litteratur inom krisforskningsom-
rådet. En stor del av diskussionen kommer dock att grundas på en fallstudie av 
frivilliga insatser under en specifik kris, nämligen den stora skogsbrand som inträf-
fade i Västmanland sommaren 2014, som jag tillsammans med några kollegor har 
studerat.
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Organisation av räddningsinsatser
Vid första ögonkastet verkar kanske inte krishantering och räddningsinsatser vara 
särskilt lämpliga företeelser för organisationsanalys. Stora olyckor eller katastrofer 
som skogsbränder och jordbävningar händer ju ofta plötsligt, mer eller mindre utan 
förvarning, och räddningsinsatsen är då i rätt stor utsträckning improvisationspräg-
lad (Majchrzak et al. 2007). Här finns ett inbyggt överraskningsmoment som gör att 
den här typen av händelser är nästintill omöjliga att detaljplanera i förväg. Graden 
av osäkerhet är i största allmänhet stor, en hel massa olika aktörer är ofta inblandade 
och insatsen som helhet är överhuvudtaget rätt svår att få grepp om. Hela situatio-
nen ger ett allt annat än välorganiserat intryck. Här befinner vi oss uppenbarligen 
vid utkanten av det som skulle kunna kallas organiserat.

Å andra sidan finns här, lika uppenbart, ett inslag av organisation, som brukar 
tillta allteftersom tiden går. Det kaosartade tillstånd som beskrevs i förra stycket bru-
kar känneteckna inledningsskedet av stora räddningsinsatser, men så småningom 
brukar de bli mer organiserade (Steigenberger 2016). Dessutom kan man betrakta en 
räddningsinsats som en stor arbetsplats, och arbete är ju oftast organiserat, åtmins-
tone i viss utsträckning. Arbete som bedrivs inom ramen för en enskild organisation 
kan knappast anses vara annat än organiserat, men när ett stort antal organisationer 
delar samma arbetsplats minskar graden av organisation. Den försvinner dock ald-
rig helt. De ingående organisationerna ska ju samarbeta eller åtminstone samordna 
sig så att de inte hindrar varandra.

Tillhörigheten är mer problematisk vid räddningsinsatser än vid de flesta andra 
temporärt organiserade fenomen. Ett viktigt problem i sammanhanget är överrask-
ningsmomentet: Vid vanlig projektorganisering är det känt när projektet börjar och 
slutar, och stor vikt läggs vid planering och sammansättningen av den personal som 
ska arbeta i projektet (Bakker 2010). När en kris inträffar finns inte denna möjlighet 
till detaljplanering, och istället för att sätta samman välfungerande team får man 
hålla tillgodo med den personal som råkar finnas tillgänglig när krisen inträffar.

Ytterligare ett problem ifråga om tillhörighet är att den multiorganisatoriska ar-
betsplats som ska ombesörja räddningsinsatsen inte bara består av ”blåljuspersonal” 
och andra professionella krishanterare. När större kriser inträffar samlas ofta stora 
skaror frivilliga för att erbjuda sin hjälp. Det gör att det kan bli svårt att entydigt slå 
fast vilka som egentligen ”hör till” räddningsinsatsen som helhet.

Den brokiga frivilligheten
”De frivilliga” vid räddningsinsatser är en brokig skara, som det inte är så lätt att 
få grepp om. Det kan röra sig om en medlem i Röda Korset eller Hemvärnet som 
har blivit inkallad för att göra en insats, men det kan också vara en lantbrukare som 
använder sin flytgödselspridare för att sprida vatten längs brandgator, eller någon 
som står i en hembygdsgård och brer smörgåsar. Beroende på vilken typ av frivilliga 
vi pratar om kan tillhörigheten se ut på väldigt olika sätt.

De frivilliga befinner sig inte bara vid utkanten av det organiserade. De kan också 
befinna sig på olika sidor om den multiorganisatoriska arbetsplatsens gränser. Man 
skulle kunna kalla denna arbetsplats för den officiella räddningsinsatsen (Johansson et 
al. 2018). Den är officiell i den meningen att den är en del av det svenska nationella 
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systemet för samhällsskydd och beredskap. Den har en tämligen klar organisations-
struktur med en räddningsledare i toppen, den styrs av lagar och regler och den ut-
gör en arbetsplats där en hel massa organisationer samverkar för att försöka komma 
tillrätta med den aktuella krisen.

Ofta uppstår dock, särskilt vid större och mer utdragna kriser, vad man skulle 
kunna beskriva som en inofficiell räddningsinsats utanför den officiella arbetsplatsens 
gränser. Där befinner sig de frivilliga – för här rör det sig enbart om frivilliga – som 
inte får, inte vill eller av andra skäl inte bryr sig om att medverka i den officiella 
insatsen. Man bedriver verksamhet parallellt med, och åtminstone i viss mån obero-
ende av den officiella insatsen.

För att förstå frivilligheten vid krishantering måste man skilja mellan olika slag 
av frivilliga. Den viktigaste skillnaden härvidlag är om de frivilliga är organiserade 
eller inte. 

Vad gäller de organiserade frivilliga kan man skilja mellan de som är medlemmar 
i frivilliga insatsorganisationer, dvs. organisationer som likt Röda Korset och Hemvär-
net har krishantering som en del av kärnverksamheten, och de som är medlemmar i 
andra slags organisationer. Av de sistnämnda är s.k. utsträckta organisationer (Dynes, 
1970) särskilt viktiga i sammanhanget. Dessa är i vanliga fall inte frivilligorganisa-
tioner – ofta rör det sig om företag – men i krissituationer kan de frivilligt ställa sin 
kompetens, personal och utrustning till förfogande för räddningsinsatser, som när 
restauranger levererar mat till räddningspersonalen, eller när lantbrukare organise-
rar storskalig evakuering av nötkreatur.

De som vi här benämner icke organiserade frivilliga saknar inte nödvändigtvis var-
je form av tillhörighet till organisationer, men de tillhör inte organisationer som är 
relevanta för räddningsinsatsen. I den meningen representerar de bara sig själva. 
Sådana frivilliga formar ofta så kallade emergenta grupper; man sluter sig samman i 
stunden för att bidra till räddningsinsatsen.

Räddningsinsatsens mellanlägen

Mellan säkerhet och osäkerhet
Räddningsinsatser är tidsmässigt avgränsade, och själva tiden är en källa till osäker-
het. Det är dock inte i första hand avgränsningen i sig som ger upphov till osäkerhet. 
Många temporärt avgränsade projekt är ju detaljplanerade från startdatum till slu-
trapport, med rätt liten grad av osäkerhet. Det är istället det faktum att tidsramarna 
är okända, och därigenom omöjliga att detaljplanera, som ger upphov till osäkerhet. 
Ifråga om stora skogsbränder kan man visserligen med viss säkerhet utgå från att 
de inträffar under sommaren, i synnerhet under varma somrar, men det är inte till 
så stor hjälp i förberedelsearbetet. Man behöver veta mer exakt när en större brand 
kommer att inträffa, och det gör man sällan. Det innebär att bränder ofta innehåller 
ett överraskningsmoment.

För att kunna planera och på andra sätt förbereda sig behöver man också veta var 
branden kommer att inträffa. Utöver det definitionsmässigt självklara faktumet att 
skogsbränder inträffar i skogar, är det svårt att förutspå var nästa brand kommer att 
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utvecklas. Att den stora branden i Västmanland 2014 skulle utvecklas just där, och 
just då, var det inte någon som kunde ana i förväg.

Brinner gör det lite överallt i landet under somrarna, och varje brand startar i li-
ten skala. Det är ofta först i efterhand man vet hur de enskilda bränderna har utveck-
lats. Före branden i Västmanland 2014 var det knappast någon som överhuvudtaget 
föreställde sig att bränder här i landet skulle kunna växa sig så stora som då skedde. 
Under sommaren 2018 var det visserligen ingen enskild brand som blev lika stor 
som den i Västmanland, men i gengäld utvecklades många stora bränder, på ett sätt 
som inte hade hänt i Sverige i modern tid.

Bränder är med andra ord osäkerhetspräglade såväl med avseende på när och 
var de inträffar, som ifråga om hur de utvecklas. När så mycket är osäkert försöker 
man skapa säkerhet där det är möjligt. Ett sätt för ledarna av räddningsinsatser att 
hantera osäkerhet är därför att kontrollera tillhörighet. Det innebär att inte vem som 
helst får tillträde till den arbetsplats som utgör den officiella räddningsinsatsen.

Den typen av arbetsplats utgör en del av det nationella systemet för samhälls-
skydd och beredskap, med en klar organisationsstruktur och tydlig reglering. Den 
professionella insatspersonalens kärna utgörs av räddningstjänst, polis och am-
bulanspersonal, vilka har föreskriven utbildning, specialiserad utrustning och en 
självklar legitimitet att befinna sig och agera i den officiella insatsen. Beroende på 
händelsens storlek och komplexitet kan sedan ett ibland tämligen stort antal aktörer 
ansluta sig och få tillträde till arbetsplatsen. I extrema fall kan hundratals organisa-
tioner vara inblandade. Ett sådant extremfall är orkanen Katrina, där runt 500 orga-
nisationer på något sätt var inblandade i krishanteringen (Moynihan 2009).

De aktörer som kan övertyga den professionella personalen om att de har något 
att erbjuda, i termer av kunskap, färdigheter och tillgång till värdefulla resurser, 
kan bli insläppta och delaktiga i den officiella räddningsinsatsen. Däremot betraktar 
man från insatspersonalens sida de aktörer man inte känner till som potentiella osä-
kerhetskällor. Det är välkänt och välbelagt inom forskningen att den professionella 
räddningspersonalen har en tvetydig inställning till frivilliga (Barsky et al. 2007). 
Å ena sidan kan de vara till stor hjälp, men å andra sidan vet de professionella inte 
alltid vilken kompetens enskilda frivilliga har, och de kan i värsta fall utgöra en fara 
för både sig själva och andra under räddningsinsatsen.

Därför blir tillhörighetskontrollen i samband med officiella räddningsinsatser 
ibland en säkerhetsfråga. Så kunde det vara vid branden i Västmanland. En led-
are för en Frivillig Resursgrupp (FRG, en kommunal frivilligorganisation), som vid 
räddningsinsatser bland annat används för att organisera de frivilliga, berättade om 
hur man ibland avvisade folk som ringde och anmälde sig som frivilliga:

Vi sa ”Tack för din hjälp, vi föreslår att du kontaktar [en hemsida i  
en av de drabbade kommunerna, där man kunde anmäla sig som frivillig] …  
Gör det, för just nu tar vi bara in de som gått en FRG-utbildning, utifrån ett  

kvalitetssäkringsperspektiv”. Det fungerade ganska bra. (FRG-ledare)

Huruvida frivilliga blir insläppta eller ej i räddningsinsatser i samband med väst-
manlandsbranden visade sig i allt väsentligt vara en fråga om organisation.
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Mellan det organiserade och det oorganiserade
I en av den moderna organisationsteorins klassiska texter hävdas att organisationers 
viktigaste uppgift är att hantera osäkerhet (Thompson 2007/1967). Genom organisa-
tion kan det osäkra och kaotiska omvandlas till säkra och stabila förhållanden. Som 
vi har sett är dock organisation inte en fråga om antingen-eller, utan en gradfråga. 
Generellt gäller för frivilliga i samband med krishantering att ju högre grad av orga-
nisation, desto större chans att bli insläppt. Att bli inkluderad i den officiella rädd-
ningsinsatsen innebär att få en tillhörighet till en multiorganisatorisk arbetsplats. 
Att en frivillig är organiserad innebär att denne är medlem i en organisation som är 
relevant för räddningsinsatsen. Det är denna organisation, snarare än den frivilliga 
individen, som är att betrakta som medlem i den multiorganisatoriska arbetsplat-
sen. Den organiserade frivilliga individens tillhörighet skulle kunna beskrivas som 
ett andra ordningens medlemskap i arbetsplatsen (där den första ordningens medlem-
skap innehas av organisationen).

Den organisation den frivillige är medlem i tjänar som den främsta källan till 
legitimitet i förhållande till den multiorganisatoriska arbetsplatsen. Organisations-
medlemskapet utgör ett slags garanti för att medlemmen har vissa kunskaper och 
färdigheter och kanske även tillgång till vissa resurser. Den frivilliga individen be-
höver alltså inte bevisa sitt eget värde i sammanhanget, det räcker med kopplingen 
till organisationen för att bli inkluderad i insatsen.

Den närmast automatiska legitimiteten blir särskilt tydlig om den frivillige är 
medlem i en frivillig insatsorganisation, alltså en organisation som, i likhet med 
Röda Korset, Hemvärnet och Frivilliga Resursgrupper (FRG), har krishantering som 
en del av kärnverksamheten, och vars medlemmar är utbildade för det. Medlemmar 
i sådana organisationer blir inkallade ungefär på samma sätt som den professionella 
räddningspersonalen blir utlarmad. Det gäller exempelvis FRG:

Det var ju på lördagen. Då ringde man mitt på dagen till  
räddningstjänsten i Västerås och sa att ”Nu håller den här branden  

på att sprida sig, sa man i media”. Då sa räddningstjänsten att ”Nu kan det 
faktiskt vara dags att kalla in den här gruppen”. Då skulle man ta beslut på 

ett möte vid klockan 18 på lördag. Efter det tog man beslutet att ta hjälp  
av Västerås stads frivilliga resursgrupp… Då skulle de kallas in på  

söndagen för att påbörja insatsen. (FRG-ansvarig)

Det är dock inte alla organisatoriska medlemskap som berättigar till så automa-
tiskt (andra ordningens) medlemskap i den multiorganisatoriska arbetsplats som 
utgör den officiella räddningsinsatsen. Olika typer av organisationer är olika cen-
trala för, och har olika hög grad av legitimitet i en räddningsinsats. Utöver frivil-
liga insatsorganisationer ställer så kallade utsträckta organisationer sina resurser 
till räddningsinsatsens förfogande. Medlemmar i den här typen av organisationer 
måste själva ta något initiativ för att bli inkluderade i insatsen. Om man har en stor 
och välkänd organisation i ryggen kan det underlätta för att bli insläppt i insatsen. 
Detsamma gäller om man känner rätt människor eller åtminstone vet vilka man ska 
kontakta, vilket en chef på ICA kunde berätta om:
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Det började med måndag morgon, det kanske var den fjärde  
förresten, så ringer jag till [en annan chef på ICA] och säger ”Jag har  

funderat på branden, borde vi hjälpa till?” ”Gud vad bra” sa han, ”jag tänkte 
samma sak i morse. Är du här?” ”Nej, jag har semester.” ”Kan du komma 

hit?” ”Det är klart att jag kan!” Så på med kläderna och på väg till jobbet… 
Då är det så att jag har kompisar som jobbar på SOS. Så på vägen till jobbet 

hade jag ringt till henne och sagt ”Vi funderar på att hjälpa till, har du  
några kontakter, vem ska jag ringa?” Så fick jag några telefonnummer.  

Vi började ringa då… Jag tog ett eget initiativ. Det får man ändå lov  
att säga att de välkomnade oss med öppna armar. (Chef på ICA)

Ju mer legitim man uppfattas vara, desto lättare är det alltså att bli inkluderad i den 
officiella räddningsinsatsen. Den som saknar tillhörighet till en relevant organisa-
tion, och i det avseendet alltså bara representerar sig själv, har det betydligt svårare 
att bli insläppt, särskilt om det inte finns ett upplevt stort behov av mer folk. Allmän-
heten kunde anmäla sig som frivilliga vid ett frivilligcenter i närheten av brandom-
rådet, men väldigt få fick faktiskt en uppgift i insatsen:

Vi hade folk på det här centrat mitt inne i byn, som satt och tog emot de  
här människorna, som ringde in och sa att de kunde hjälpa till. Att man gick 
dit och talade om att man kunde hjälpa till. Samtidigt hade vi väldigt mycket 
folk ute redan. Så det  var ett fåtal utav dem som var på listorna som faktiskt 

kom in. (Lokalavdelningsordförande i LRF, Lantbrukarnas riksförbund)

Sammanlagt skrevs över 700 (icke-organiserade) människor upp på listorna, men 
bara en handfull av dessa fick alltså en uppgift som frivilliga i räddningsinsatsen. 
I allt väsentligt och med få undantag var de frivilliga som arbetade i den officiella 
räddningsinsatsen organisationsanknutna. Den organisatoriska tillhörigheten var 
nästintill en nödvändig förutsättning för att få tillhöra den tillfälliga multiorganisa-
toriska arbetsplatsen.

Mellan improvisation och rutin
När stora kriser inträffar är situationen ofta kaosartad i början, och mycket av det 
som görs har karaktär av improvisation. En av de frivilliga vid skogsbranden i Väst-
manland, som var inblandad främst i livsmedelsförsörjningen, uttryckte saken så 
här:

Det här var en panikåtgärd från början. Allting. Panik, panik,  
panik. De sitter där uppe. De har ingenting. Vad ska vi göra?... 

Allting skulle varit mer professionellt. (Åkeriägare)

Framförallt under detta skede, innan rutiner, struktur och organisation börjar kom-
ma igång, finns utrymme för den typ av initiativ som vi här har sammanfattat som 
den inofficiella räddningsinsatsen. Den utgör inte någon koordinerad helhet, utan be-
står snarare av alla olika initiativ som tas och uppgifter som utförs parallellt med 
och åtminstone delvis oberoende av den officiella insatsen.
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Det ”tomrum” som frånvaron av formell struktur i detta skede ger upphov till 
fylls av något annat. Det slags alternativa struktur som kan uppstå betraktas ofta 
som en fråga om emergens, dvs. ett slags fenomen som uppstår ”av sig självt” som 
en följd av sociala relationer i ett givet sammanhang (Mead 1934), och när frivilliga 
sålunda slår sig samman bildas emergenta grupper.

En orsak till skapandet av emergenta grupper var upplevda brister i livsmedels-
försörjningen. En annan orsak till uppkomsten av sådana grupper var upplevelsen 
av att räddningstjänstens insatser under de första dagarna hade stora brister. En 
frivillig uttrycker det så här:

Det var ju riktigt dåligt ledarskap från brandförsvaret, vi var så besvikna. 
Dels från början tog de det inte på tillräckligt stort allvar, dels på kvällen där 
så åkte de hem vid kl. 18 och slutade släcka… Och sen då, dels vi visste inte 

vad vi skulle göra och inte ens brandmännen själva visste vad de  
skulle göra. (Lantbrukare, deltagare i en emergent grupp)

Frånvaron av ledning och struktur i början ledde till att grupper i lokalbefolkningen, 
framförallt lantbrukare, började agera på egen hand. En man som skulle komma att 
ingå i ledningen för den största och mest välorganiserade emergenta gruppen, be-
rättade även han att brandmännen hade gett sig iväg från brandområdet, och dess-
utom lämnat kvar sin utrustning:

Så vi vart kvar där och plockade ihop en jäkla massa material som de  
bara hade släppt, slang och pump och allt möjligt, så vi tog och drog ihop  

allt och åkte hem till kompanjon [som han har ett företag tillsammans med, 
och som har en gård] och samlade oss lite. Och sen kom det fler och fler…  
Ja, vi höll till där och det var väl i sort sett alla markägare och jägare i [ett 
område nära branden]… Så att det vart att vi höll till där och sen körde vi  

ju vårt egna race. (Företagare, initiativtagare till en emergent grupp)

Det var alltså upplevelsen av ”ett tomrum som behöver fyllas” som ledde till upp-
komsten av emergenta grupper. Men det var inte självklart att alla fick vara med i 
dessa grupper. Ett skäl till restriktionerna för tillhörighet handlade om effektivitet: 
Man ville ha deltagare som hade något slags resurs att bidra med. 

Ett minst lika viktigt villkor för att få tillhöra en emergent grupp var socialt grun-
dat: Även om branden var jättestor, med svenska mått mätt, så var brandytan ändå 
inte större än att människorna i bygden runt omkring bildade gemenskaper där näs-
tan alla kände nästan alla. En förutsättning för att vara med i den inofficiella rädd-
ningsinsatsen var ofta just lokal förankring i form av relationer i tidigare existerande 
nätverk, där exempelvis släktingar och grannar kunde ingå. En frivillig berättade 
hur allt började för hans del, med att han var hos sin dotter och svärson för att fira 
svärsonens födelsedag:

Så vi satt där och fikade och tittade och det bolmade upp mer och  
mer, och vi kände att ”Nä, vi måste, äh, vi måste nog åka och titta”.  

Så vid 20–20.30 var vi väl upp där och tittade på skogen… Vi sa att om  
det är så att de behövde hjälp så skulle vi komma direkt, så efter en tids över-
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vägande så sa han [brandbefälet] ”Jo, kom!”… Klockan var väl 22 så hade  
vi fyra eller fem åkare härifrån direkt på skogen och körde, och efter nån  

timme till hade vi nog sex till åtta som körde vatten. (Lantbrukare,  
i ledningen för en emergent grupp)

Här var alltså kontakter inom ramen för lokala nätverk av familjemedlemmar, 
vänner, bekanta, grannar och yrkeskollegor, en förutsättning för tillhörighet till de 
emergenta grupper som skapades i stunden för att komma tillrätta med ett problem 
eller fylla ett behov man upplevde att de professionella räddningsorganisationerna 
just då inte uppfyllde.

De som inte hade en sådan lokal förankring hade mycket svårt att få delta i den 
inofficiella räddningsinsatsen. Ett ungt par som var nyinflyttade till en by i närheten 
av brandområdet saknade den lokala förankringen, och de hade mycket svårt att få 
vara med i insatsen:

De ville inte släppa in…Faktiskt. Det var svårt… Att få hjälpa till.  
Så det var ganska frustrerande de första dygnen då man absolut inte fick… 
[Så småningom tjatade de sig in.] Det kändes inte riktigt som om man var  
en i gänget heller. Att man hade fått hjälpt till. Allt var väldigt på nåder. 

(Ungt nyinflyttat par)

Tillkomsten av emergenta grupper i samband med skogsbranden i Västmanland var 
alltså inte ett fenomen som bara uppstod av sig själv. Här fanns vissa tydliga möns-
ter. Grupperna uppstod för att fylla något slags uppfattat tomrum, och här fanns 
tydliga restriktioner för tillhörighet. Det handlade både om krav på att kunna vara 
till nytta, och att ha en förankring i lokala sociala nätverk.

Avslutning: Mellanlägen och social ordning
Räddningsinsatser är till sin karaktär tvetydiga och oklara på flera sätt. Det tar sig 
uttryck i att de sociala situationer som vi har kallat mellanlägen uppstår. Männ-
iskors inplacering i sådana mellanlägen, dvs. villkoren för tillhörighet, ser olika ut 
beroende på vilken form av social ordning som dominerar. Här har det visat sig att 
två sådana ordningar, organisation respektive nätverk, på flera sätt kompletterar 
varandra.

Det första mellanläge som togs upp gäller positionen mellan säkerhet och osäkerhet. 
Räddningsinsatser är särskilt i början så osäkerhetspräglade att man försöker skapa 
säkerhet överallt där så är möjligt. Ett sådant sätt, som har stått i fokus i detta kapitel, 
är att kontrollera tillhörigheten på de frivilliga som deltar i krishanteringen. Alla 
som dyker upp får helt enkelt inte vara med. En kontrollmetod utgår från ett effek-
tivitetstänkande: För att bli inkluderad i räddningsinsatsen måste man kunna göra 
troligt att man har något att bidra med i termer av resurser. Detta gäller som allmän 
princip för hela räddningsinsatsen.

Ett annat sätt att kontrollera tillhörighet baseras på sociala metoder för att be-
döma legitimitet. Då befinner man sig mellan det organiserade och det oorganiserade, 
och här ser kontrollmetoderna olika ut beroende på vilken form av social ordning 
som dominerar. Inom den officiella räddningsinsatsen grundas inkluderingen på 
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legitimitet som en följd av att den frivillige har ett andra ordningens medlemskap 
i den multiorganisatoriska arbetsplatsen. Förutsättningen för det är att de frivilliga 
individerna är organiserade, dvs. tillhör organisationer som kan sägas ha det nöd-
vändiga första ordningens medlemskap i den arbetsplats som utgör den officiella 
räddningsinsatsen.

Inom ramen för den inofficiella räddningsinsatsen är det inte organisation som 
är avgörande för tillhörigheten. Det är istället nätverk som social ordning som utgör 
legitimitetsgrund och förutsättning för att släppas in i de emergenta grupper som 
bildades. Skogsbrandens karaktär – den är rumsligt begränsad och tydligt avgrän-
sad – gör att de flesta som bor eller arbetar i området runt branden ingår i lokala 
nätverk av människor som känner varandra sedan tidigare. Här befinner vi oss allt-
så närmare det icke organiserade, men situationen är fördenskull inte oordnad, den 
bygger bara på ett annat slags social ordning.

Det mellanläge som ligger mellan improvisation och rutin är starkt kopplat till 
räddningsinsatsens processaspekt, dess dynamik. I början är räddningsinsatsen vid 
omfattande bränder ofta improvisatoriska och lite kaosartade. Inom den officiella 
räddningsinsatsen handlar det då om att försöka hitta sina rutiner, och vad gäller 
tillhörighetskontrollen av frivilliga kan man då vara extra restriktiv att ta emot fri-
villiga, men så småningom skapas fastare rutiner för inkluderingen.

Den tidiga fasens karaktär av improvisation och frånvaro av fast struktur under-
lättar uppkomsten av en inofficiell räddningsinsats. Då ersätts frånvaron av en orga-
nisatorisk struktur med det lokala nätverkets ordning, och man låter tilliten mellan 
människorna i nätverket utgöra ett funktionellt alternativ till fasta rutiner.

I både den officiella och den inofficiella räddningsinsatsen finns alltså restriktio-
ner för de frivilligas tillhörighet. I allt väsentligt fungerar tillhörighetskontrollen i de 
olika typerna av insatser inom ramen för två olika former av social ordning: Medan 
den officiella insatsen domineras av organisation är det nätverk som social ordning 
som kännetecknar den inofficiella räddningsinsatsen. Det behöver inte innebära att 
den inofficiella insatsen är mer oordnad, bara att den domineras av en annan form 
av social ordning än den officiella insatsen.

Vid mer omfattande kriser är de frivilligas tillhörighet alltså strukturerad i en-
lighet med två olika slags social ordning och de tillhörigheter till formella orga-
nisationer respektive lokala nätverk som föregår räddningsinsatsen utgör viktiga 
bakgrundsvillkor för att förstå var de frivilliga hamnar, och varför de gör det.



47

Referenser
Ahrne, G. (2014) Samhället mellan oss. Om vänskap, kärlek, relationer och organisationer. Stock-

holm: Liber Förlag.

Ahrne, G., & N. Brunsson (2011) Organization outside organizations: The significance of 
partial organization. Organization 18:83–104.

Bakker, R. M. (2010) Taking stock of temporary organizational forms: A systematic review 
and research agenda. International Journal of Management Reviews 12:466–486. 

Barsky, L. E., J. E. Trainor, M. R. Torres & B. E. Aguirre (2007) Managing volunteers: FEMA’s 
Urban Search and Rescue programme and interactions with unaffiliated responders in 
disaster response. Disasters 31(4):495–507.

Dynes, R. R. (1970) Organized Behavior in Disaster. Lexington, MA: Heath Lexington Books.

Eriksson, B. (1988) Samhällsvetenskapens uppkomst. En tolkning ur den sociologiska traditionens 
perspektiv. Stockholm: Hallgren & Fallgren Studieförlag.

Johansson, R., E. Danielsson, L. Kvarnlöf, K. Eriksson, & R. Karlsson (2018). At the external 
boundary of a disaster response operation: The dynamics of volunteer inclusion. Journal 
of Contingencies and Crisis Management 26(4):519–529.

Kvarnlöf, L. & R. Johansson (2014) Boundary practices at incident sites: Making distinctions 
between emergency personnel and the public International Journal of Emergency Services 
3(1):65–76

Majchrzak, A., S. L. Jarvenpaa & A. B. Hollingshead (2007) Coordinating expertise among 
emergent groups responding to disasters. Organization Science 18(1): 147–161.

Mead, G. H. (1934) Mind, Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago: 
University of Chicago Press.

Moynihan, D. (2009) The network governance of crisis response: Case studies of incident 
command systems Journal of Public Administration Research and Theory 19:895–915.

Schutz, A. (1970) On Phenomenology and Social Relations. Chicago: The University of Chicago 
Press.

Scott, W. R. & Davis, G. F. (2014) Organizations and Organizing. Rational, Natural and Open 
Systems Perspectives. Harlow, Essex, UK: Pearson Education Limited.

Steigenberger, N. (2016) Organizing for the Big One: a review of case studies and a research 
agenda for multi-agency disaster response. Journal of Contingencies and Crisis Manage-
ment 24(2):60–72.

Thompson, J. D. (2007/1967) Organizations in Action. Social Science Bases of Administrative Theo-
ry. New Brunswick: Transaction Publishers.

Whittaker, J., B. McLennan & J. Handmer (2015) A review of informal volunteerism in emer-
gencies and disasters. Definition , opportunities and challenges. International Journal of 
Disaster Risk Reduction 13:358–368.





49

Den regionala flygplatsens roll i samhället – 
Perspektiv från en förstudie kring  

Sundsvall-Timrå flygplats 

CHRISTINE GROßE, PÄR M. OLAUSSON OCH BO SVENSSON



Bo Svensson är docent i statsvetenskap. Han har genom åren 
främst bedrivit forskning om kopplingen mellan politik och före-
tagande, eller näringslivet i mer generella termer. Teoretiskt har 
forskningen ofta tagit sin utgångspunkt i begreppet governance  
och hur olika former av samverkan eller brist på sådan format 
relationen mellan politik och företag. Kopplat till sakfrågor har  
det främst handlat om näringspolitik, regional utveckling,  
innovationsprocesser och destinationsutveckling.

Pär M. Olausson är pol.dr i statsvetenskap vid Mittuniversitetet. 
Han disputerade 2008 vid Åbo akademi på en avhandling kring  
öar och autonomi. Efter disputationen har han huvudsakligen 
sysslat med forskning kring policyimplementering och nätverks-
styrning kring riskanalys och krisberedskapsplanering, dels kring 
över svämningar och höga flöden i de norrländska älvarna, dels 
kring Styrel, ett planeringssystem för att upprätthålla samhällsviktig 
verksamhet vid en situation av elbrist. Han har även studerat  
politiskt entreprenörskap och arbetet kring turismspolicy på  
Grönland. 

Christine Große är fil lic och doktorand i data och system-
vetenskap vid Mittuniversitetet. Hon forskar inom områden  
kritisk infrastruktur och samhällsviktiga verksamheter, exempelvis 
kring tillförlitlig elförsörjning eller robusta transportfunktioner vid 
samhällsstörningar. Hennes specifika intresse fokuserar på systemisk 
governance av komplexa system-av-system och deras implikationer 
för riskanalys, krisberedskapsplanering och informationssäkerhet  
i dessa områden. Hon innehar en internationell master i  
informationssäkerhet från Luleå Tekniska Universitetet i Sverige  
och en kandidatexamen i affärsinformatik från FernUniversität  
in Hagen i Tyskland.



51

Den regionala flygplatsen
Sommaren 2018 går till historien som den varmaste och torraste sommaren på mer 
än 260 år. Kombinationen av värme och torka ledde till omfattande skogsbränder. 
Under sommaren brann mer än 25 000 hektar skog, vilket motsvarar dubbelt så stor 
yta som bränderna i Västmanland 2014. Bränderna hade sitt fokus i Dalarnas, Gävle-
borgs, Jämtlands och Västernorrlands län. Förutom den omfattning bränderna kom 
att få bidrog även antalet bränder till att komplicera släckningsarbetet. Mot normalt 
ca 110 bränder upptäcktes mer än 500 bränder den aktuella sommaren (Sjökvist et al. 
2019). För bekämpningen av skogsbränderna kom flyget och därmed de regionala 
flygplatserna att spela en stor och kanske avgörande roll. Följande kapitel reflekterar 
över de regionala flygplatsernas roll inom krisberedskapen i Sverige. Kapitlet tar sin 
utgångspunkt i en förstudie kring de regionala flygplatsernas betydelse för samhäl-
let, genomförd under våren 2019.

Inledning
Startpunkten för den svenska flyghistorien brukar sättas till flygveckan på Gärdet i 
Stockholm i slutet av september 1910. Flygbaronen, baron Cederström, lyfte då med 
sitt flygplan som förste svenske pilot (se Jarlbrink & Nyblom, 2012; Larsdotter, 2010). 
Den 22-24 juli 1911 besökte baronen Östersund och genomförde en flyguppvisning 
på exercisfältet på dåvarande regementet A4, regementet som idag är hemvist för 
Mittuniversitetets Campus Östersund (Jansler, 1983:15). Den 6-8 augusti besökte 
baronen Sundsvall och genomförde en flyguppvisning på fältet bakom Grönborgs 
bryggeri (SFF 2015) invid vad som idag är Mittuniversitetets Campus i Sundsvall.

Det internationella trafikflyget brukar dateras till februari 1919 då reguljära flyg-
ningar inleddes mellan Berlin och Weimar (Skoglund, 2010). I Sverige kom det re-
guljära trafikflyget igång på försök 1920 mellan Malmö och Warnemünde. 1921 års 
Luftfartskommittee rekommenderade att staten inte skulle intervenera i luftfarts-
frågorna. Istället blev det upp till kommunerna att ordna med finansieringen av 
flygstationer (Eriksson, 2007:13). 

De kommande utredningarna kring flyget kom att betona kommunernas roll för 
anläggandet av flygplatser (SOU 1934:48). Även om byggnadskostnaderna kunde 
fördelas mellan kommunen och staten borde kommunerna bära huvudansvaret, 
särskilt som alla flygplatser, undantaget Bromma, Bulltofta och Torslanda, endast 
var avsedda för inrikestrafik. Under det oroliga 1930-talet förändrades dock statens 
inställning till ägandet av flygplatser och man förorda statligt ägande, bortsett från 
Bromma och Torslanda där förutsättningar för ett kommunalt ägande ansågs finnas 
(Prop. 1939:1). Därtill överfördes ansvaret för flygledningen från kommunal till stat-
lig regi.

Antalet flygplatser i Sverige kom att öka kraftigt under 1950- och 60-talen. Åter 
kom ägarstrukturen att diskuteras och 1967 föreslog regeringen att möjligheten till 
kommunalt ägda flygplatser borde öppnas upp (Prop. 1967:57). Det bör därtill skilj-
as mellan primär- och sekundärflygplatser. Med det förra avses flygplatser med re-
guljär linjetrafik som ägs av staten, med det senare avses flygplatser som anläggs 
och drivs av kommuner eller genom enskilt ägande. Flygplatser från vilka det inte 
bedrivs reguljär trafik ska inte förvaltas av staten, föreslår regeringen. Från och med 
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den 1 januari 2007 äger staten 16 flygplatser: Arlanda, Bromma, Jönköping, Karlstad, 
Kiruna, Landvetter, Luleå, Malmö, Ronneby, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Visby, 
Ängelholm, Östersund och Örnsköldsvik. Dessa utgör en minoritet av det totala an-
talet flygplatser i landet. En jämförelse med de nordiska länderna visar att merpar-
ten av de flygplatser som bedriver linjetrafik är statligt ägda. Exempelvis valde den 
norska staten att förstaliga merparten av de då kommunalt ägda flygplatserna (SOU 
2007:70,61). Effekten av utredningen blev dock att det statliga ägandet av flygplatser 
i Sverige kom att ytterligare inskränkas, en organisering som gäller än idag.

Nuvarande organisering av svenska flygplatser
Organiseringen och kategoriseringen av de svenska flygplasterna kom att utredas 
av en särskild utredare på uppdrag av regeringen. Uppdraget var att genomföra en 
översyn av det samlade svenska flygplatssystemet. Med syftet att ge förslag på en 
framtida flygplatsinfrastruktur, se över finansieringsformerna, samt säkerställa en 
god interregional tillgänglighet utifrån de transportpolitiska målen, där även sam-
verkan med andra trafikslag skulle belysas (SOU 2007:70).

Utredningen föreslog ett system med tre olika kategorier av flygplatser: natio-
nellt strategiska flygplatser, regionalt strategiska flygplatser samt övriga flygplatser. 
Endast två av de tre kategorierna motiverades. För nationellt strategiska flygplatser 
gällde passagerarvolym samt nytta av flygplatsen, varav minst ett av kriterierna be-
höver vara uppfyllda. Passagerarvolym utgick dels från en total årlig passagerar-
volym överstigande 750 000 medan nyttokriteriet utgick från det faktiska antalet 
passagerare i förhållande till det potentiella passagerarunderlaget, dvs. befolkning-
sunderlaget i den aktuella regionen. I det fall en flygplats endast uppfyller nyttokri-
teriet sattes en lägsta nivå på den årliga passagerarvolymen till 50 000. 

För övriga flygplatser tillämpades ett avståndskriterium till Arlanda. Om flyg-
platsen ligger på ett avstånd motsvarande maximalt 2 timmars resa med bil eller 
kollektivtrafik skulle flygplatsen falla inom kategorin övriga flygplatser.

För kategorin regionalt strategiska flygplatser gällde att flygplatsen varken upp-
fyllde de två kriterierna för nationellt strategiska flygplatser eller för övriga flygplat-
ser. Utredningen visade att endast tio flygplatser föll inom kategorin nationellt stra-
tegiska flygplatser: Arlanda, Arvidsjaur, Bromma, Kiruna, Landvetter, Luleå, Malmö, 
Umeå, Visby och Östersund. De regionalt strategiska flygplatserna var 27 till antalet 
och omfattade Göteborg City, Gällivare, Hagfors, Halmstad, Hemavan, Jönköping, 
Kalmar, Karlstad, Kramfors, Kristianstad, Linköping, Lycksele, Mora, Oskars-
hamn, Pajala, Ronneby, Skavsta, Skellefteå, Sundsvall, Sveg, Torsby, Trollhättan,  
Vilhelmina, Växjö, Ängelholm, Örebro och Örnsköldsvik. I kategorin övriga flyg-
platser ingick Borlänge, Norrköping, Storuman och Västerås. Idag finns totalt 33  
regionalt drivna flygplatser i Sverige (https://www.flygplatser.se/) samt 10 flygplat-
ser som drivs av staten genom Swedavia (https://www.swedavia.se).

Transportstyrelsen tog 2009 fram ett förslag på hur tillgängligheten till flygplat-
ser kan förbättras för aktörer som genomför uppdrag av betydelse för krisbered-
skap eller annan samhällsviktig verksamhet, till exempel räddningshelikoptrar, 
luftburna sjuktransporter, polisflyg, kustbevakningsflyg och aktörer som deltar i 
räddningsinsatser, framförallt under tider då de normalt inte är öppna. Förslaget ut-
gick från trafikflygplatserna som ligger längst i norr och söder, Kiruna och Malmö, 
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samt de orter däremellan på ett avstånd av ca en timmes flygtid med helikopter un-
der transportflygning, vilket motsvarar ca 250 km. De flygplatser som föreslogs var  
Luleå, Umeå, Östersund, Sundsvall, Stockholm (Arlanda), Göteborg (Säve), Visby, 
och Ronneby (Transportstyrelsen, 2009). 

Utöver de flygplatser som än idag är utpekade som beredskapsflygplatser  
(Gällivare, Luleå, Umeå, Åre-Östersund, Sundsvall-Timrå, Stockholm-Arlanda,  
Visby, Ronneby, Malmö och Göteborg-Landvetter) kan finnas vinster med att öka 
tillgängligheten och därmed öka antalet beredskapsflygplatser dvs. även göra  
Lycksele, Mora och Hemavan till beredskapsflygplatser (Trafikverket, 2014).

Även om flera utredningar pekar på flygplatsens betydelse för samhället och för 
krisberedskapen är merparten regionala flygplatser där kommunerna och regioner-
na äger och driver flygplatserna. Detta innebär att i det fall flygplatsen genererar ett 
underskott är det ägarna som får skjuta till pengar för att behålla flygplatsen. Även 
om de regionala flygplatserna tar emot bidrag från staten är detta fördelat olika 
mellan de regionala flygplatserna. Sundsvall-Timrå flygplats (SDL) hör till de flyg-
platser som tar emot minst bidrag. 

Metod
Projektet Regionala flygplatser fi-
nansierades av Sundsvalls och 
Timrå kommuner inom ramen för 
samverkansavtalet med Mittuni-
versitetet. Studien genomfördes 
som en fallstudie med fokus på 
SDL. Samtidigt fanns ambitio-
nen att se utöver det valda fallet 
och problematisera förutsätt-
ningarna för och behovet av re-
gionala flygplatser mer generellt. 
I projektet deltog fyra forskare,  
Christine Große, Matilda Hahne, 
Pär Olausson och Bo Svensson. 
Syftet med projektet var att kart-
lägga betydelsen av den regio-
nala flygplatsen för samhällets 
funktionalitet och utveckling. 
Projektet utgick från såväl ett lo-
kalt perspektiv för området kring 
flygplatsen som i ett regionalt perspektiv. I analysen utgick vi från tre dimensioner: 
nyttor, kostnader samt handlingsutrymmen inklusive maktförhållanden.

För att uppnå syftet genomfördes först en omfattande dokumentstudie av of-
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liga utredningar, propositioner, officiell statistik, föreskrifter, regler, förordningar 
etc. Dokumentstudien kompletterades även med en genomgång av forskningsläget 
kring dels flygplatsens betydelse, dels utifrån beräkningsmodeller för att beräkna 
samhällsnytta.
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Vidare genomfördes fem semi-strukturerade intervjuer med företrädare för flyg-
platsverksamhet, turistnäring, krisberedskap och räddningsförbund, industri och 
frivilliga organisationer. 

Slutligen genomfördes en workshop med företrädare för Sundsvall och  
Timrå kommuner, Medelpads räddningsförbund, Region Västernorrland, SDL, 
Höga Kusten Airport, besöksnäringen samt SCA. Workshopen fokuserade på regio-
nal flygplatsernas betydelse för samhället. Deltagarna blev i ett första steg ombedda 
att utgå från sina respektive verksamheter och lyfta fram vilka av flygplatsverk-
samhetens tjänster de använder sig av samt vilka nyttor dessa tjänster innebär för 
både verksamheten och respektive kunderna. För att tankegångarna skulle återges 
på liknande sätt användes modellen i figur 1 som ett strukturgivande ramverk. Dis-
kussionerna fördes i små grupper och kom att kretsa kring olika former av upplevda 
begränsningar och alternativa transportmedel samt konsekvenser för de olika verk-
samheterna och deras kunder. Efter en kort gemensam diskussion om de insikter 
som uppkom under första steget, lyftes i workshoppens andra steg perspektivet bort 
från de specifika verksamheterna till mer generella samhällsaspekter. I små grupper 
diskuterades nyttor, konflikter, alternativa lösningar samt framtida utvecklingar. I 
syfte att ge deltagarna möjlighet att ta del av de olika verksamheters synvinklar 
ändrades gruppindelningen i workshopens andra steg. Därigenom kunde oönskade 
effekter, såsom grupptänkande, reduceras. Workshopens tredje steg avsåg att ska-
pa en samsyn kring de framkomna intressena genom gemensamma diskussioner 
kring flygplatsens roll i samhället. Aspekter som belystes var bl.a. vilka förutsätt-
ningar och funktioner utifrån ett användarperspektiv som är relevanta för regionala 
flygplatsers samhällsviktiga verksamhet. Vidare diskuterades tänkbara variationer 
utifrån de identifierade nyckelfaktorerna samt möjliga konsekvenser för samhället. 
Avslutningsvis diskuterades tankar kring pågående och framtida utvecklingar. 

Men låt oss börja med att ge en kort bakgrund till det svenska flygets utveckling 
och till den organisering av flygplatser som gäller idag i Sverige.

Flygets betydelse för samhället
Luftfarten har stor betydelse för samhället genom att transportera människor och 
varor både inrikes och utrikes. Direkta effekter av sysselsättningen inom flygbran-
schen påverkar samhällsekonomin, likväl som indirekta effekter genom etable-
ring av kringliggande verksamheter. Flygtransporter säkerställer anknytningen av 
svenska företag till globala marknader, leverantörer och distributionskanaler. Mot 
bakgrund av globaliserade produktions- och distributionsprocesser riskerar ett av-
brott i flygtrafiken att leda till en rad negativa ekonomiska konsekvenser för företag 
vilket i sin tur riskerar att ha en negativ inverkan på samhällsekonomin.

Flygtrafiken är även viktig för den enskilda individen vid både tjänsteresor och 
resor på fritiden. I båda fallen avses både inrikes och utrikes resor. Utländska be-
sökare anländer i stor grad med flyg, men resor sker också inrikes med flyg. Sam-
hällsekonomiska effekter av flygturism kan till exempel vara fler arbetstillfällen och 
en ökad försäljning inom bl. a. handel, hotell- och restaurangverksamheter.

Med tanke på Sveriges geografiska förutsättningar är flygtransporter av stor 
vikt för olika offentliga funktioner, såsom sjukvård, civil säkerhet, krisberedskap 
och försvar. Sverige har sju universitetssjukhus, varav ett ligger i Norrland, med ca 
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halva Sveriges yta som upptagningsområde. Detta betyder att transporttiden kan 
vara avgörande för den enskilde individens liv och hälsa. Dessutom har flygplatser 
haft stor betydelse i samband med bekämpning av både skogsbränder och risken 
för laviner. Exempelvis nyttjades statliga, regionala och lokala flygplatser i samband 
med bekämpningen av bränderna i Sverige sommaren 2018 och under de extrema 
snöfallen i Alperna användes flygplatser för att motverka risken för stora lavinav-
gånger i december 2018. 

Transportsektorn i allmänhet och flygtrafiken i synnerhet är beroende av en rad 
andra viktiga funktioner och verksamheter. Förutom lämpliga väderförhållanden 
och kunnig personal är välfungerande flygplan och helikoptrar samt drivmedel 
några av de grundläggande förutsättningarna för flygtransporter. Utöver detta är 
flygtrafiken beroende av en tillförlitlig elförsörjning och informations- och kommu-
nikationsteknik (IKT) för att genomföra start- och landningar, flygningen i sig och 
flygledning. Lägg därtill många andra nödvändiga funktioner, såsom banbelysning, 
väderprognoser, betalningar, incheckning och bagagehantering samt olika informa-
tionsprocesser, både internt och till passagerare. Elektricitet och IKT bidrar även till 
säkerheten för passagerare och befolkningen som berörs av flygtransporter.

Även vid en inträffad kris är flygplatsverksamheten mycket betydelsefull för att 
krisen snabbt ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möj-
ligt (MSB, 2014). Regionala flygplatser kan därmed identifieras som samhällsviktig 
verksamhet eftersom ett bortfall eller en svår störning, kan leda till en allvarlig kris 
i samhället.

Andra grundläggande krav för transportsektorns funktionalitet är kunniga med-
arbetare. Därtill är energiförsörjning, internet och kommunikation, flygfordon och 
finansiering viktiga förutsättningar. Slutligen är även goda väderförhållanden ett 
grundläggande krav för transportsektorn, men detta skiljer sig från de övriga då det 
är svårare att kontrollera väderförhållandena även om det till viss del går att anpas-
sa verksamheten utifrån rådande väder.

Vid sidan av de grundläggande förutsättningarna, är ofta flera företag involve-
rade i verksamheten inom ramen för flygtransport, både på marken (landside) och 
i luften (airside). Utöver trafikinfrastrukturen för att kunna nå en flygplats, behövs 
bland annat start- och landningsbanor, uppställningsytor för flygplan och helikop-
ter och byggnader för flygtrafikledning, godshantering och check-in. Terminalverk-
samheter och markservice sköter diverse tjänster kring person- och frakttransporten, 
som till exempel reparation och service, tankning, säkerhetskontroller, restauranger 
och butiker. Även om inte alla dessa tjänster är kritiska för flygtransportsfunktio-
nen, bidrar de till samhällsekonomin genom att generera arbetstillfällen och attra-
hera resenärer.

Kartläggning av förutsättningarna
Till följd av regeringens beslut kring organiseringen av landets flygplatser gick SDL 
2013 över till kommunal regi. Sundsvalls kommun har en ägarandel av 84 % både i 
Midlanda flygplats AB och Midlanda fastigheter AB, medan Timrå kommun har en 
andel på 16 %. 

SDL är organiserat i intresseorganisationen Svenska Regionala Flygplats-
förbundet (SRFF) som företräder intressen av icke-statliga flygplatser för att skapa 
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möjligheter för samarbete mellan flygplatserna. Av särskilt intresse är kunskapsut-
byte mellan flygplatser som har liknande förutsättningar eller storlek. Alla tre flyg-
platser i region Västernorrland – SDL, Höga Kusten Airport (KRF) och Örnsköldsvik 
Airport (OER), – tillhör SRFF, vilket även bidrar till att öka det regionala samarbetet, 
genom att medarbetare är knutna till flera av flygplatserna på deltid. Under som-
maren är detta av särskild vikt för charterflyget då deras flyg ligger utanför den 
ordinarie trafiken. Aktörerna eftersträvar även strategiskt samarbete bl.a. i syfte att 
tydliggöra lokala och regionala synpunkter gentemot nationella myndigheter och 
andra tjänsteleverantörer.

Efter omorganisationen blev förhållandet mellan statliga Swedavia och regionala 
flygplatser begränsat, vilket försvårade möjligheten att ta tag i gemensamma frå-
geställningar och problem kopplade till flyget, exempelvis gällande klimatpåver-
kan, kostnadstrycket och kompetensförsörjning. Därför har ett visst samarbete med 
Swedavia återupptagits för att kunna förena ansträngningar kring gemensamma 
angelägenheter, till exempel strategiska inköp eller utbyte av personal och erfaren-
heter. När det gäller de befolkningsmässiga förutsättningarna för en flygplats är 
Västernorrland till ytan en stor region men där stora områden är glest befolkade. 
Sundsvall-Timrå är däremot ett relativt tätbebyggt område. Näringsstrukturen i 
länet är av tradition byggd på råvaruresurser men under senare år har en snabb 
teknikutveckling kombinerat med ett allt större inslag av företagsnära tjänstepro-
duktion emellertid förändrat näringsstrukturen. Den fördel som en relativt hög be-
folkningstäthet medför har därmed stärks. Detta stärker Sundsvallsområdets posi-
tion i länet då mer än 50% av befolkningen i regionen bor mindre än 45 minuters 
resväg från Sundsvall. 

Resultat – Perspektiv på den regionala flygplatsens roll 
Följande avsnitt bygger på genomförda intervjuer och workshop kring betydelsen 
av regionala flygplatser. Här synliggörs perspektiv från flera olika samhällsfunk-
tioner inom såväl offentlig som privat sektor. Avsnittet inleds med perspektiv från 
flygsektorn i form av flygplatsen och frivilliga flygkåren. Därefter lyfts perspektiv 
fram från offentlig verksamhet, universitet och lärosäten, näringsliv och destina-
tionsutveckling.

Perspektiv från flygplatsen
De perspektiv som flygplatsen lyfter fram inkluderar såväl den fasta infrastrukturen 
och driften av flygplatsen som flygplatsens roll. När det gäller byggnader, till exem-
pel terminalen och hangarer, och landningsbana ägs dessa av Midlanda fastigheter 
AB och hyrs av Midlanda flygplats AB. Det senare bidrar i sin tur med alla typer av 
marktjänster. Till exempel börjar en vanlig dag med att flygplanen förbereds genom 
uppvärmning, tankning och catering. Därtill tillhandahåller Midlanda flygplats AB 
alla terminaltjänster, såsom incheckning av frakt och resenärer samt säkerhetskon-
troll, vilket inkluderar tillhandahållandet av basala stödfunktionerna som belys-
ning, skyltar, vatten- och avlopp, reseinformation, säkerhetsutrustning och IKT.
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Trafiken mellan Sundsvall och Stockholm tur och retur har flera avgångar per 
dag och används även i stor utsträckning för tjänsteresor över dagen från båda håll. 
På morgonen, mitt på dagen och på kvällen blir det därför flera tillfällen där flera 
flyg sköts tätt inpå varandra, vilket underlättar till exempel bemanningen och förbe-
redelsen av landningsbanan. Det medför samtidigt högre krav på inkörda processer, 
störningsfri teknik och tillförlitlig anslutningstrafik som till exempel taxi, då ingen 
flygbuss trafikerar flygplatsen.

SDL erbjuder därtill dygnet-runt beredskap, vilket betyder att flygplatsen kan 
öppnas inom ca en timme för exempelvis ambulanstransport. Utöver inplanerade 
charterflyg med destinationer som Gran Canaria eller Turkiet, kan flygtransport via 
charter också behöva hanteras ad-hoc, till exempel kring kriminalvårdens transpor-
ter till och från anstalten i Saltvik. Det sistnämnda involverar utökade säkerhetsrela-
terade tjänster kring förflyttningen av fångar och deras anslutande marktransporter.

Flygplatsen SDL fyller vidare en viktig funktion i hanteringen av och förbere-
delser för start och landningar av helikoptrar som används av till exempel försvaret 
eller vid övervakning och släckning av skogsbränder såsom under sommaren 2018. I 
samband med detta erbjuder SDL även organisatoriska tjänster i form av lokaler och 
tekniska förutsättningar för att leda regionala krishanteringsinsatser, vilket involve-
rar en beredskap av lämplig personalstyrka på plats.

Extremvädersituationer kan föranleda störningar i samhället som vid orkanen 
Gudrun 2005 och orkanen Per 2007 som orsakade strömavbrott på grund av omkull-
blåsta elstolpar och fallna träd som skadade transformatorstationer. För att snabbt 
kunna återuppbygga elförsörjningen kan lastflygplan och helikoptrar tas emot som 
transporterar insatsstyrkor, utrustning och material så nära problemområdet som 
möjligt. Denna del av verksamheten inkluderar alla typer av markservice såsom för-
beredelse och underhåll av start- och landningsbana, tillhandahållande av bränsle, 
tankning, parkering och administration samt tillgänglighet av sakkunnig personal.

SDL har därtill en viktig roll inom flygledning då Saab Digital Air Traffic Solu-
tions (SDATS) som levererar tjänster för flygkontroll och ledning använder sig av 
lokaler på SDL:s område. Utöver SDL fjärrstyrs för närvarande även flygtrafiken på 
flygplatsen i Örnsköldsvik och Linköping från dessa lokaler.

Samarbetet mellan flygplatserna i länet har utvecklats under senare år, för att 
skapa ett utbyte av kunskap och erfarenheter samt bättre möjligheter för strategiskt 
samarbete, där möjligheten att komplettera varandra vid dåliga väderförhållanden 
värderas högt.

Perspektiv från frivilliga flygkåren
Frivilliga organisationers insatser inom ramen för samhällets krisberedskap får säl-
lan så stor uppmärksamhet i media eller i myndighetsrapporter. Den för Sverige 
ovanligt torra och varma sommaren 2018 ledde till att det som mest pågick 88 brän-
der under en och samma dag runt om i landet. Bränderna orsakade en bred dis-
kussion i media om hur insatserna hanterades. MSB:s slutrapport om hanteringen 
av skogsbränderna konstaterar att skogsbrandsflyg var en ”värdefull resurs” som 
upptäckte över 500 bränder och bistod med brandövervakning samt dirigering av 
insatspersonal (MSB, 2018a:22).
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En av de frivilliga organisationerna, Frivilliga Flygkåren (FFK), flög 5500 tim-
mar i samband med skogsbränderna, jämfört med ca 1100 timmar en sommar med 
dåligt väder och ca 1500 en sommar med bra väder. Kostnaden av en oupptäckt 
brand uppskattas vida överstiga kostnaden av hela brandövervakningen med flyg. 
Kostnaden för FFK uppstår huvudsakligen genom drift av flygplan medan piloter 
och spanare som bemannar flygplanet inte får någon ersättning. Utmaningarna 2018 
visade dock på flera problem med krisberedskapen och ersättningssystemet, både 
för flygplatser och för de flygande insatsstyrkorna (FFK, 2019).

Ett problem är en stigande genomsnittsålder på flygmaskinerna. De flesta flyg-
plan som FFK använder sig av är mer än 60 år gamla och börjar trots regelbunden 
service att bli slitna och kommer att så småningom behöva tas ur bruk. Vidare be-
höver flygmaskinerna teknisk service men antalet verkstäder och mekaniker som 
kan serva dessa äldre modeller blir allt färre, med stigande priser som konsekvens. 
Effekterna av detta kunde ses i sommaren 2018, där mekanikerna behövde ställa 
upp om nätterna och (som många andra i sammanhanget) jobba under sin semester 
för att hålla brandflyget igång. Servicebehovet som vanligtvis uppkommer efter en 
eller två månader behövde nu utföras efter bara några dagar. Därtill finns svårighet 
då flygplatserna väljer att inte fylla sina bränslelager med den typ av flygbränsle 
som behövs för de här typerna av flygplan vilket medför att de inte längre kan till-
handahålla rätt flygbränsle. Här är det stigande bränslepriset en av orsakerna. Detta 
reducerar krisberedskapen avsevärt, särskilt i norra delen av landet där avståndet 
mellan flygplatserna är stort. Att behöva flyga eller åka bil till en annan flygplats för 
att tanka planet är ohållbart, både med hänsyn till miljön och pilotens flygtid och 
säkerhet, men framför allt för att flygets tidsfördel äventyras. Slutligen ses varnings-
tecken kring en uppfattad attityd om kapaciteten av frivilliga insatser och att den tas 
för given. Förutom frågan om ansvarsfördelning visade händelserna 2018 på diverse 
problem som kan äventyra frivilligheten i framtiden, såsom avsaknaden av skälig 
ersättning för tiden, brist på kompetens, avsaknad av ersättning för resor till och 
från flygplatsen och andra omkostnader. Dessutom kan frivilliga insatser påverkas 
av medlemmarnas privat- och yrkesliv, samt deras upprätthållna kompetens, till 
exempel för flygcertifikat. Att verka för ett levande landskap av frivilliga organisa-
tioner kräver därför mycket engagemang inte bara av organisationerna själva utan 
även av offentliga och privata aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Att lärdo-
marna från 2018 är aktuella kan ses i jämförelsen mellan april 2018, då 16 övervak-
ningsuppdrag genomfördes, och april 2019 då det flögs 165 övervakningsuppdrag 
där 25 bränder hittades och stoppades i tid.

Perspektiv från offentliga verksamheter
Samhällssektorn Skydd och säkerhet fyller en viktig funktion för samhället. Här inklu-
deras exempelvis kriminalvård, krisberedskap, räddningsverksamhet samt polis- 
och rättsväsen. Många gånger sker dessa verksamheter utan större uppmärksamhet 
från allmänheten. Intresset uppstår när en större händelse inträffar eller när medier 
rapporterar vid till exempel skogsbränder och vägolyckor som orsakar allvarliga 
skador eller långa köer. När sådana påfrestningar inträffar får snabba transporter 
en betydande roll, både för att snabbt få personalförstärkning på plats och för att 
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förflytta de drabbade till sjukhus. När det gäller mer vardagliga räddningsinsatser 
används ofta helikoptrar för att kunna agera så nära händelsen som möjligt.

Vid SDL får helikoptrar från polisen, sjukvården och även sjöfartsverken mark-
service, exempelvis tankning. Däremot anges Västernorrland vara ett av de län med 
minsta antal offentligt ägda helikoptrar. Transportkapacitet köps istället in från de 
kringliggande länen. Att detta kan leda till allvarlig kapacitetsbrist vid särskilda 
händelser visade sig vid skogsbränderna, där det snabbt blev brist på helikoptrar. 
Bristen förstärktes dels genom att privata ägare behövde prioritera mellan redan 
inbokade transporter och förfrågningar om akut hjälp och dels genom att försvaret 
inte hade något tydligt uppdrag att stödja det civila samhället. Att skogsbränder-
na hände mitt i semestersäsongen 2018 bidrog även till brist på både personal och 
material, något som begränsade flygtransportkapaciteten avsevärt. Informella kon-
takt- och samarbetskanaler samt internationell hjälp lättade situationen kring över-
vakning och bekämpning av bränderna efter ett tag. Mellan insatserna måste flyg-
plan och helikoptrar dock servas, tankas och parkeras och besättningen måste ges 
möjlighet att återhämta sig. Allt detta understryker vikten av regionala flygplatser. 
Den främsta fördelen ligger i närhet till händelser, vilket förbättrar balansen mellan 
flygtid och tid som kan användas för ändamålet, exempelvis brandbekämpning. En 
regional flygplats som bedriver en ordinarie verksamhet bidrar dessutom till att för-
korta tiden vid uppstart av krisorganisationen och underlättar genomförandet av 
insatserna.

I ett ännu mer ansträngt omvärldsläge med påfrestningar på nationella intressen 
får logistiken av intermodal transport en ökad betydelse. Här intar flyget en viktig 
roll för att transportera både människor och material.

Regionala flygplatser kan också nyttjas av posten för transport av post och paket. 
Vid SDL lades postflyget ner 2018, efter att posten fick längre tid på sig att leve-
rera brev till mottagaren (SFS 2018b:61). Även om brevmarknaden minskade med 
8,3 % från 2017 till 2018 (PTS, 2019) motsvarar nedgången inte minskningen inom 
postflyg, vilket indikerar att posttransporterna förflyttades till andra transportslag, 
troligtvis vägtransport. Slutsatsen verkar rimlig mot bakgrund av att paketvolymen 
växte 2018 med ca 10 % för Postnord (PTS, 2019). Emellertid saknas det idag tillför-
litlig statistik över den totala volymökningen kring paketförsändelser i Sverige (PTS, 
2018).

I regionen är sjuktransport med flyg en oumbärlig förutsättning för att kunna er-
bjuda lokalbefolkningen vård inom rimlig tidsram och avstånd från bostaden, samt 
att utnyttja specialistkompetens på Norrlands enda universitetssjukhus i Umeå. Vid 
exempelvis organdonation är det viktigt att organen kan fraktas både snabbt och 
säkert.

Därtill används flyg även för naturvård, till exempel inventering av djur och 
skog samt att kartlägga naturens tillstånd särskild i avlägsna och svårtillgängliga 
områden.

Perspektiv från universitetet och lärosäten
Koldioxidutsläppen från statliga myndigheter fortsätter att öka enligt en samman-
ställning från Naturvårdsverket. Enligt denna är det kategorin maskiner som släpper 
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ut mest koldioxid och står för drygt 60 % av den totala mängden koldioxidutsläpp 
år 2018 (Naturvårdsverket, 2019b:22). Trafikverket, Sjöfartsverket och Kustbevak-
ningen är de tre myndigheter som står för mest utsläpp inom kategorin maskiner 
(ibid, s. 25). När det gäller kategorin långa flygresor (>500 km) finns några av de 
s.k. miljömålsmyndigheterna med bland de myndigheter som redovisar störst ut-
släpp. Bland dessa är det flera som har en tydlig internationell prägel, till exempel 
Kommerskollegium. Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete och Exportkre-
ditnämnden. Bland de tio myndigheter som redovisar mest koldioxidutsläpp är sju 
lärosäten. Tar man hänsyn till utsläpp per årsarbetskraft förändras dock bilden och 
små myndigheter med tydligt internationell prägel blir då de som står för de största 
utsläppen per capita (ibid, s. 24). I en poängbedömning av myndigheters miljöled-
ningsredovisningar i syfte att få en indikation på det systematiska arbetet med att 
minska miljöpåverkan (ibid, s. 19) bedöms flera lärosäten redovisa ett aktivt miljöar-
bete. Endast sju lärosäten hamnar i de två lägsta kategorierna (ibid, 44 ff). 

Internationalisering anges ofta som ett centralt inslag inom universitetsvärlden. 
Olika typer av forskningssamarbeten, konferensdeltagande, empiriinsamlingar och 
studentutbyten är centrala och återkommande inslag i det akademiska livet. Samti-
digt anges i flera universitets rese- och mötespolicy att möten i så stor utsträckning 
som möjligt ska genomföras ortsoberoende. Kravet på ökad internationalisering 
medför dock att det ofta är svårt att undvika resande. En översiktlig genomgång av 
11 universitets resepolicys uttrycker på olika sätt hur miljöhänsyn ska vägas in vid 
valet av färdmedel. Fem av universiteten anger i sina respektive resepolicys att för 
korta resor (< 500 km) ska flyg undvikas till förmån för tåg (Göteborgs universitet, 
2010; KTH, 2018; Linnéuniversitet, 2012; Stockholms universitet, 2013; Uppsala uni-
versitet, 2013). Hos ett universitet anges gränsen i tid (>3 timmar) för val av tåg fram-
för flyg (Umeå universitet, 2014) medan ett annat anger att tåg normalt ska väljas 
vid inrikes resor (Karolinska Institutet, 2017). I fyra universitets resepolicys framgår 
allmänt att miljöhänsyn ska vägas in vid val av färdsätt (Karlstads universitet, 2011; 
Luleå Tekniska Universitet, 2005; Lunds universitet, 2019; Mittuniversitetet, 2012) 
utan att några konkreta riktlinjer anges.

I syfte att attrahera meriterade forskningsledare, gästforskare och kompetent 
personal för forskning och utbildningar kan det i vissa fall betyda att svenska uni-
versitet står i konkurrens både med varandra och med industrin, både inom regi-
onen men även nationellt och internationellt. Detta kan medföra att individer kan 
vara sysselsatt på flera lärosäten med ett långt avstånd mellan arbetsplatserna, vilket 
innebär en del resande. Vid sådana omständigheter samt vid etablering av sam-
arbeten med andra lärosäten och/eller samarbetspartners inom industrin kan till-
gängligheten och resmöjligheter vara en avgörande faktor. I detta sammanhang får 
regionala flygplatser en större betydelse för de mer perifert belägna universitet och 
högskolor.

Perspektiv från näringslivet
Tillgång till snabba flygtransporter är av stor vikt för många företag i regionen. Fly-
get ger dels möjlighet för företagen att kunna nå såväl kunder som affärspartner, 
dels ger det förutsättningar att upprätthålla distributionsvägar vilket är en förutsätt-
ning för att nå ut på marknader över hela världen. En försämring av transportutbud 
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riskerar att medföra att företag överväger att förflytta delar eller hela sin verksamhet 
från regionen. Även en försämrad tidtabell som påverkar tillgänglighet och restid 
till anslutningsflyg, kan resultera i att företag överväger åtgärder som kan leda till 
ett bortfall av arbetstillfällen och därmed skatteintäkter. Detta kan exempelvis vara 
avgörande för beslutet om i vilken region möten eller interna utbildningar hålls, 
vilket i sin tur medför samhällsekonomiska effekter för respektive destination.

Näringslivet behöver vidare prioritera mellan tidseffektivitet, marknadsfö-
rings-effekter, kostnadsbild och omsättningsutveckling, samt värna om medarbeta-
rens balans mellan arbets- och privatlivet för att kunna attrahera eftertraktad kompe-
tens. Tidseffektivitet är särskilt viktig för industriproduktion som inte får avbrytas 
utan att detta skulle resultera i stora konsekvenser för ekonomin, hälsa eller miljön. 
I Sundsvall finns flera företag, som till exempel aluminiumsmältverk, pappersmas-
sefabrik och kemiproduktion, som är beroende av snabb tillgång till expertsupport 
och reservdelar. Förutom att dessa företag fyller en viktig samhällsekonomisk roll i 
regionen så bidrar de med el och värme till det lokala samhället.

Utbudet av snabba och effektiva kommunikationer är sålunda viktiga för att säk-
ra företagets position på marknaden och därmed säkra arbetstillfällen i regionen. 
Därutöver är de viktiga för att säkra kompetensförsörjning och arbetstillfällen. Till-
gången till snabba persontransporter till och från regionen är därför en avgörande 
faktor för att företag ska etablera sig i regionen, bibehålla sin verksamhet samt i 
förlängningen utveckla sin verksamhet i regionen. Här blir rekryteringen av specia-
listkompetens särskilt avgörande. Då specialistkompetens ofta utgör en begränsad 
resurs på marknaden blir möjligheten att rekrytera sådan en avgörande förutsätt-
ning för verksamheten. Även här spelar goda kommunikationer en viktig roll för 
att företag ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga förhållanden. Korta och effektiva 
restider både i arbetet och för ett aktivt privatliv blir här viktiga faktorer. Här ses 
tågresande ofta som ett mer tidskrävande alternativ till flyget, dels för att det tar 
längre tid, dels för att avgångs- och ankomsttider inte alltid matchar kontorstiderna. 

Perspektiv från destinationsutveckling
Turism anses ofta vara en drivande faktor inom regional och lokal utveckling. Detta 
avser både inresande privatpersoner och företag som förväntas spendera pengar i 
regionen och resmöjligheter för invånare, vilket bidrar till regionens attraktionskraft.

Inresande personer är av vikt för många företag i regionen som erbjuder tjäns-
ter inom besöksnäringen, till exempel hotell, restauranger och företag som erbjuder 
event eller utbildningar. Utbudet fokuserar både på personer som reser in inom ra-
men för sitt jobb, till exempel för att delta vid möten, konferenser eller utbildningar, 
men också på personer som reser privat till regionen.

Verksamheter kring event, möten och konferenser bidrar till regional utveckling 
genom arbetstillfällen som genererar inkomster för företag och medarbetare. Sam-
tidigt erbjuds tjänsterna också till lokalbefolkning vilket ger ett bredare utbud av 
till exempel restauranger och fritidsaktiviteter. Utöver detta uppskattas att personer 
som inreser i jobbrelaterande syften också kommer tillbaka i en viss utsträckning på 
semesterresor och då ha med sig familjen alternativt kommer att vara ambassadörer 
i sina hemtrakter, vilket kan leda till flera inresande till regionen. Destinationsut-
vecklingen ser ett positivt samband mellan att regionen är lätt och snabb att nå och 
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antalet inresande affärsresenärer och turister, vilket gör att flygtransporter får en 
viktig roll för utvecklingen av destinationen. Välmående företag inom besöksnä-
ringen ses också som en av drivkrafterna för att det lokala och regionala samhället 
ska blir mer varierat och lockande, vilket i sin tur förväntas att attrahera ännu fler 
turister och invånare.

Det lokala utbudet av fritidsmöjligheter anses av invånarna bidra till regionens 
attraktionskraft. Utöver detta kan möjligheten till direkta semesterresor bidra till 
att individer och familjer väljer att bosätta sig i regionen, vilket räknas ha effekt på 
organisationernas kompetensförsörjning och regionens inkomstutveckling. Ett ökat 
antal bosatta medför också att olika verksamheter växer, till exempel omsättningen 
på dagligvaruhandeln. Inflyttandet, företagsetableringar och sysselsättningen har 
en växelvis inverkan på varandra och på regionens attraktionskraft och inkomstut-
veckling. I växelspelet mellan olika faktorer är tillgänglighet till flygtransport en 
grundläggande förutsättning. Från destinationsutvecklingens perspektiv anses det 
att ett brett utbud av transportmöjligheter borde finnas som möjliggör tids- och kost-
nadseffektiva resor till och från regionen. Samtidigt betonas att samhällets kapacitet 
att ta emot inresande personer behöver växa i relation till efterfrågan, annars riske-
rar regionen att större event förläggs till andra ställen där kapacitet och adekvata 
transportmöjligheter finns.

Förutom flygtransport värderas även anslutningstrafiken mellan flygplatsen och 
slutliga resmål som viktig faktor som ökar resekomforten eftersom regionala flyg-
platser ofta ligger en bit utanför städer eller mötesplatser. Beroende på passagerar-
frekvensen och geografisk placering får biluthyrningsmöjligheter, taxiverksamhet 
och lokaltrafik, exempelvis bussförbindelser, också betydelse för valet av den slut-
liga destinationen.

Slutligen berör inresande personer också lokala och regionala krisberedskaps-
frågor, till exempel vid akuta händelser eller kriser, vilka som kan nödvändiggöra 
snabba transporter samt en utökad lokal och regional krisberedskap.

Slutsats 
Det här kapitlet har koncentrerat sig på det första steget i analysen av det empiriska 
materialet i förstudien. Resultatet visar att samtliga aktörer lyfter fram flygets förde-
lar i snabbhet, övervakningsmöjligheter, och framkomstmöjligheter som avgörande, 
både i att rädda människoliv och att bevara hälsa, naturresurser och rekreationsmöj-
ligheter samt andra materiella värden. Genomförda intervjuer och workshop med 
aktörer i regionen visar på flera perspektiv vad gäller uppfattning av flygets betydel-
se för regionen och för den egna verksamheten.

Flygplatsens roll för effektiva transporter och kommunikationer för att möjliggö-
ra olika typer av samhällsverksamhet i en relativ periferi lyfts fram från flera sekto-
rer. Tillgången till effektiva transporter och kommunikationer för enskilda individer 
och grupper av individer blir här centralt för såväl näringsliv och destinationsut-
veckling som för universitetens verksamhet. Representanter för näringslivets lyfter 
fram kommunikationernas roll för dels den egna affärsverksamheten, dels för att 
skapa förutsättningar för kompetensförsörjning. För destinationsutveckling är ef-
fektiva kommunikationer avgörande för att möjliggöra för besökare att komma till 
och från regionen. För universiteten lyfts möjligheten för internationellt utbyte för 
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såväl in- som utresande studenter och gästforskare som för resande till både natio-
nella och internationella konferenser. Ser vi till utredningen kring indelningen av 
de svenska flygplatserna finns detta perspektiv delvis representerat då behovet av 
flygplatsen torde återspeglas i antalet resenärer som nyttjar flygplatsen. Däremot 
lyfts inte de sektorsspecifika behoven fram i utredningen. Detta gäller inte minst 
behovet för näringslivet av effektiva transporter av vitala reservdelar för att undvika 
större produktionsbortfall eller i värsta fall en total nedstängning av verksamheter.

Flygplatsens roll för en effektiv krisberedskap lyfts fram både vad gäller be-
kämpning av redan inträffade kriser som ett förebyggande arbete för att hindra eller 
lindra effekterna av en kris. Det förebyggande arbetet kring skogsbränder betonas 
här som särskilt viktigt av både frivilliga flygkåren som av offentliga aktörer som 
kommuner och räddningstjänst. Detta perspektiv återspeglas i offentliga dokument 
men lyftes dock inte i utredningen kring indelningen av flygplatser i landet. Effek-
ten av detta innebär att medan några regioner har statlig finansiering för att skapa 
förutsättningar för krisberedskap blir kommunernas finansiering avgörande för an-
dra, regionala flygplatser. Särskilt sårbar blir verksamheten på SDL då den statliga 
finansieringen är mer begränsad här jämfört med andra regionala flygplatser.

Flygplatsens betydelse för liv och hälsa lyfts fram av region Västernorrland. Sär-
skilt blir transporter, både med helikopter och flygplan, av svårt sjuka och skadade 
till regionsjukhuset i Umeå viktiga tillsammans med transport av organ i samband 
med organtransplantation. Perspektivet visas i offentliga dokument som berör sjuk-
vård men lyfts inte fram i utredningen kring organiseringen av landets flygplatser.

Slutligen lyfts flygplatsens roll för kriminalvården fram. Flyget spelar en stor roll 
för att trygga säkra transporter, inte minst till och från säkerhetsanstalten i Saltvik. 
Detta är ett perspektiv som sällan diskuteras i de offentliga dokument som berör 
flygplatsens roll.

Samspelet mellan ovan diskuterade perspektiv utgör i någon mån den sam-
mansatta nyttan av en flygplats utifrån de aktörer som studerats i förstudien. Det 
bör dock betonas att även andra perspektiv kan behöva synliggöras när det gäller 
flygplatsens roll. Det komplexa systemet av alla sammanvävda faktorer och växel-
verkningar mellan dessa gör det vidare svårt för enskilda verksamheter att beräk-
na det sammanlagda värdet av en flygplats för samhället. Modeller för att beräkna 
samhälls nyttan återstår att ta fram. Här kan till exempel trafikverkets beräkningar 
av värdet av ett människoliv i samband med en trafikolycka fungera som en ut-
gångspunkt när det gäller hälsa och sjukvård. Särskild problematisk blir det när  
företagsekonomisk förlust på grund av oförmågan att få betalt för sina tjänster 
tvingar verksamheten att överväga en nedläggning eller en flytt av verksamheten på 
grund av brist på effektiva transporter och kommunikationer. 

Slutligen har flygplatsens miljöpåverkan inte berörts som ett eget perspektiv i 
studien. Transporters inverkan på samhället i form av olika typer av emissioner, så-
som utsläpp av växthusgaser, partiklar och buller är otvetydigt. Hur detta påverkar 
den regionala flygplatsens betydelse och roll återstår dock att studera och analysera. 
Detta inte minst mot bakgrund av de försök med elflyg som genomförs i Örnskölds-
vik under 2019 (Ny Teknik, 2019) och i Norge med visionen att all flygtrafik i Norge 
ska vara eldriven år 2040 (Ny Teknik, 2018). Då elflyget i dagsläget beräknas kunna 
flyga kortare sträckor jämfört med det traditionella flyget kan detta skapa nya förut-
sättningar för de regionala flygplatserna.
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Inledning
I det här kapitlet kommer design och utvärdering av skrivbordssamverkansövning-
ar att stå i fokus och syftet är att presentera och diskutera hur den pedagogiska 
modellen Community of Inquiry skulle kunna användas för utvärdering i krisöv-
ningssammanhang. Syftet med utvärderingar är att göra bedömningar av effekten 
av en övning men Asproth et. al (2013) visar också på behovet av att betona design, 
genomförande och utvärdering av övning utifrån ett iterativt arbetssätt, där också 
utvärdering av övning kan leda till att förbättra nästa övning och på så sätt påverka 
designen av övningar.

Krishanteringsövningar är idag ett vanligt inslag i krisberedskapen. Både fors-
kare och praktiker ser övning som ett bra verktyg för att såväl pröva som stärka 
organisationers och individers krishanteringsförmåga. Det handlar i praktiken om 
att försöka förbereda sig inför kommande händelser och kriser parallellt med att 
upptäcka brister och därmed använda övning för att utveckla organisationen. 

Händelser och kriser är väntade men oförutsägbara vilket gör övning extra ut-
manande när det kommer till krishantering. Det är nödvändigt att fundera över be-
hov av rutiner och standarder samtidigt som det gäller att skapa förutsättningar 
för flexibla organisationer. Hos aktörer såsom militär, polis och räddningstjänst har 
övning varit ett vanligt inslag men sedan i början av 90-talet börjar allt fler andra 
myndigheter och organisationer planera och delta i övningar. Att denna ökning sker 
beror enligt Andersson (2016) framförallt på två saker: Allmänhetens ökade förvänt-
ningar och ett antal komplexa händelser som inte hanterades på ett bra sätt. Allmän-
hetens ökade förväntningar märks till exempel när det gäller informationsspridning 
i samband med kriser och då särskilda förväntningar när det gäller användning av 
sociala medier. 11:e septemberattackerna i USA 9/11 är ett exempel på händelser 
som ofta pekas ut som något som satt kraftigt tryck på att öva mera. 

Det finns många olika typer av övningar. Några exempel är fullskaleövningar, si-
muleringsövningar, skrivbordsövningar, ledningsövningar och seminarieövningar. 
Gränserna mellan de olika typerna är såklart lite flytande och vid många övningar 
kombinerar man delar av olika typer. Viktigt att komma ihåg är att vilken övning 
som passar i vilket sammanhang beror på syftet och målen för övningen. I det här 
kapitlet kommer samverkansövningar av typen skrivbordsövning vara i fokus. Den 
typen av övning innebär att deltagarna får ett scenario och ett antal uppgifter där de 
ska diskutera och beskriva hur de skulle agera om det som beskrivs i scenariot skulle 
ha hänt i ”verkligheten”. Den forskning som det här kapitlet baseras på har skett i en 
kontext där tvärsektoriella övningar varit i fokus. Det innebär att kapitlet behand-
lar just den typen av övning som inkluderar deltagare från många olika sektorer 
(kommun, länsstyrelse, blåljusmyndigheter, frivilliga och så vidare). I den typen av 
övningar står ofta samverkan i fokus. Det har under flera år varit en tydlig målbild 
både nationellt och regionalt att övning ses som ett sätt att förbättra organisationers 
förmåga att samverka (Andersson 2016). Samma målbild finns också i andra länder 
och till exempel Boin och ’t Hart (2010) argumenterar för att samverkan och samar-
bete är centralt för krishantering. MSB presenterade 2014 resultatet av ett tvåårigt 
arbete som rör det som kallas ”gemensamma grunder för samverkan och ledning 
vid samhällsstörningar” (MSB 2014). Ett sjuttiotal aktörer har gemensamt arbetat 
med rekommendationer som syftar till att öka förmågan att hantera olika typer av 
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samhällsstörningar. Tanken är att samverkan och ledning ska leda till effekter på in-
riktning och samordning av samhällets samlade krishanteringsförmåga. Samverkan 
beskrivs alltså tillsammans med ledning som centrala funktioner för att olika aktörer 
(privata, offentliga och ideella) gemensamt ska komma överens om inriktning och 
samordning av de resurser som finns tillgängliga. 

Oavsett typ av övning och val av deltagare så är utvärdering viktigt för att avgö-
ra om övningen har lett till önskat resultat. Övning pekas ofta ut som ett sätt att öka 
en organisations förmåga att hantera en kris, det finns dock få kvantitativa studier 
som på ett systematiskt sätt utvärderat effekten av genomförda övningar. Berlin och 
Carlström (2015) pekar i sitt arbete på behovet av att diskutera och undersöka om 
dagens övningar verkligen ökar förmågan att samverka. De har i sitt arbete utveck-
lat både en modell och en enkät som kan användas för att utvärdera övningar från 
ett samverkansperspektiv (Berlin och Carlström, 2015). Den typ av övningar som 
står i fokus i deras arbete är fältövningar och de har framförallt koncentrerats kring 
polis, räddningstjänst och ambulans. Det finns därmed ett behov av att diskutera 
och belysa den här problematiken också för andra typer av övningar och för andra 
typer av aktörer.

Kollaborativt lärande
Inom pedagogik har den sociala dimensionen och betydelsen av kollaboration för 
lärande varit i fokus under många år. I de teorier som ligger bakom poängteras vik-
ten av samspel mellan individ och det omgivande samhället för lärandet. Det finns 
också studier som pekar på att lärande i grupp är mer effektivt än individuellt lä-
rande (Barron 2000). Flera studier menar dock att det är svårt att få studenter att en-
gagera sig i kollaborativt lärande (till exempel Soller 2001) och för att åstadkomma 
detta krävs ett genomtänkt utformat stöd (Hsu et. al 2008). Det har på grund av detta 
växt fram ett antal modeller och teorier kring lärsituationer som skapar kollaborativt 
lärande. Den mest citerade är Community of Inquiry (CoI). Ramverket är utvecklat 
vid Athabasca University och syftet är att beskriva ett kollaborativt och konstruktivt 
sätt att se på tänkande och lärande (Garrison 2011). Det utvecklades ursprungligen 
i en e-lärandekontext men har också använts i andra sammanhang som inkluderar 
kollaborativt lärande. Det är ett teoretiskt ramverk som kan användas för att studera 
och förstå hur lärande miljöer kan påverka kognitiva processer hos en individ. Den 
består av tre oberoende element, social närvaro, kognitiv närvaro och lärarnärvaro. 
Den kognitiva närvaron handlar om kursens ämnesinnehåll. Detta ska skapa förut-
sättning för djupinlärning och kritiskt tänkande. Den sociala närvaron handlar om 
att skapa en trygg lärsituation där målbilden är att studenterna ska våga uttrycka 
egna tankar och idéer baserat på innehållet i kursen. Lärandenärvaro skapas enligt 
modellskaparna av en genomtänkt design där läraren skapat utrymme för interak-
tion. Organisation och struktur betraktas också som viktigt. I de fall där ett lärtillfälle 
kan skapas som ger närvarokänsla i samtliga element skapas en lärgemenskap där 
det finns goda förutsättningar för att nå ny kunskap. CoI-modellen är utvecklad i en 
kontext där lärande sker på distans det vill säga där läraren inte möter de som läser 
en kurs fysiskt. Det blir då aktuellt att diskutera hur kommunikation med läraren 
går till, till exempel asynkront eller synkront, och om en eller flera kanaler ska an-
vändas. 
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Figur 1: Community of Inquiry model (källa http://www.thecommunityofinquiry.org/coi)

Användningen av begreppet lärgemenskap eller community på engelska i lärsam-
manhang har kritiserats bland annat av Hodgson och Reynolds (2005). De menar 
att det finns andra teoretiska utgångspunkter som är mer lämpade eftersom de tar 
större hänsyn till att det finns behov av sub-grupper och grupperingar i fall där 
gruppen som helhet har olika åsikter. De menar också att gemenskapsbegreppet har 
använts i sammanhang där det försetts med stora förhoppningar om att teknik kan 
bidra till att skapa gemenskaper. Hodgson och Reynolds (2005) argumenterar för en 
mer kritisk hållning till detta eftersom teknik inte på något sätt kan beskrivas som 
neutral eller teknik gör att grupper blir mer demokratiska. Trots den här kritiken så 
ses ändå CoI-modellen som en lämplig modell för att visa på behovet av att tänka på 
krisövningar från ett teoretiskt pedagogiskt perspektiv. Öberg och Nyström (2016) 
har använd CoI i krisövningssammanhang för att anpassa enkätinstrument till kris-
kontexten. Enkätinstrumentet har utvecklats för att kvantitativt mäta medelvärdet 
av de tre elementen (social, kognitiv och lärande närvaro). Mätningarna kan använ-
das för att bedöma om designen av ett lärtillfälle skapat förutsättningar för att uppnå 
en gemenskap där det uppstått någon form av lärande.
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I det här kapitlet används CoI som en teoretisk tankemodell för att visa exempel 
på hur en teoretisk modell kan bidra till utvärdering och design av krisövningar. Det 
här görs genom att använda ett övningsexempel hämtat från projektet Gränsöver-
skridande samverkan för säkerhet (GSS).

Övningsexempel
GSS startade 2010 och det övergripande målet var att bidra till ökad säkerhet i vad 
som kan betraktas som en gränsöverskridande region: Jämtland i Sverige och Nor- 
och Sør-Trøndelag i Norge. Regionen är glest befolkad och avstånden mellan resur-
serna är långa. Möjligheterna att ta sig mellan länderna är få eftersom det finns få 
alternativ att åka över gränsen. Det gör att det sedan länge funnits behov av avtal 
mellan länderna som möjliggör att till exempel räddningstjänsten finns i varandras 
larmkedjor som till exempel möjliggör att vid en brand i Storlien så kan både rädd-
ningstjänsten i Åre och Meråker vara kallade om det behovet finns. Regionen har en 
stor turistnäring vilket också gör att under vissa delar av året vistas många besökare 
i regionen. Resurserna är dock beräknade för de som bor där året om. Kort sagt finns 
ett stort behov av samverkan vid kriser och händelser som sker i gränstrakterna. 
Tillsammans med kollegor på Högskolan i Nordtrøndelag och på Mittuniversitetet 
så skapade, genomförde och utvärderade vi tre skrivbordsövningar. Resultaten av 
projektet har redovisats både i rapportform och i ett antal vetenskapliga publikatio-
ner (Asproth et. al 2013; Borglund och Öberg 2014; Ekker 2016). 

Den första övningen som genomfördes i GSS regi genomfördes i en form där alla 
deltagare var samlade på samma plats. Övningen genomfördes tillsammans mel-
lan Jämtland och Nor- och Sør-Trøndelag med det så kallade gränsräddningsrådet 
vilket arrangerat gemensamma övningar under sin årliga träff under ett antal år. 
De norska deltagarna satt i ett konferensrum och de svenska i ett annat rum och 
övningen varade några timmar. Deltagarna kom från länsstyrelsen, fylkesmännen, 
polis, räddningstjänst och sjukvården. Målen för övningarna utformades utifrån de 
övergripande målen med projektet: 

• träna samverkan i en gränstrakt
• mål att man har löst ett problem tillsammans
• dela resurser
• reda ut juridiska spörsmål, till exempel vilka resurser/information kan man 

dela, ansvarsfrågan, överlämning av ansvar/ärenden/uppgifter.
• testa den egna utrustningen i nordisk samverkan - testa flaskhalsar, var det 

inte fungerar
• undersöka när och vilka typer av kartor som behövs i vilka situationer/befatt-

ningar

En mycket viktig förutsättning för att uppnå detta blir att övningen måste försöka 
skapa många tillfällen där deltagarna tar kontakt med varandra. Kontakten kan då 
bestå i att önska mer information, informera om ett beslut eller diskutera något. 
Under den första övningen så var den kontaktväg som fanns mellan norska och 
svenska deltagare en konferenstelefon. Den aktör som under övningen hade ett be-
hov av att kontakta någon aktör i det andra landet fick helt enkelt ringa och fråga 
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efter till exempel norsk polis. De norska deltagarna var mellan 30-40 personer och 
grupperade sig aktörsvis. De svenska deltagarna som var runt 10-15 satt alla tillsam-
mans runt ett bord och där kunde två moderatorer leda en gemensam diskussion. 
Endast vid några få tillfällen togs kontakt mellan de två rummen. Övningen fick i 
efterhand kritik för att alla aktörer inte blev involverade, en del upplevde scenariot 
som utvecklat för polis i första hand. Kontakterna mellan länderna och mellan aktö-
rer (gällde de norska deltagarna) var ganska få vilket gjorde att formen för övningen 
behövde ses över. 

De två senare övningarna (övning två och tre) i GSS genomfördes i distribuerad 
form vilket innebar att deltagarna satt på flera platser . Det vill säga att alla deltagare 
skulle stanna kvar i sina ordinarie lokaler. Anledningarna till detta var flera. Det 
fanns önskemål från deltagarna om att kunna sitta i sin egen miljö eftersom det i 
högre utsträckning skulle påminna om hur det ser ut vid en verklig händelse. Vid 
en distribuerad övning kan också fler delta eftersom det är på hemmaplan, det skul-
le också medföra att personer som normalt inte deltar på den här typen av övning 
ges möjlighet att delta. Övningen kunde därmed också pågå under en längre tid, i 
det här fallet 4-5 timmar. Den distribuerade formen skulle också göra att kommu-
nikationen med övriga kunde bli mer lik såsom den ser ut i händelse av behov av 
samverkan mellan Norge och Sverige. 

Figur 2: Skärmbild från övningssystemet

För att deltagarna skulle kunna få information om övningen, kunna kommunicera 
och logga vad de gjorde, konstruerade vi ett webbaserat övningssystem. Systemet 
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kan öppnas i en vanlig browser och varje aktör fick varsin inloggning. Övningssys-
temet gav deltagarna möjlighet att på vänster sida få information om de händelser 
som de skulle agera på. Händelserna kan styras så att de endast visas för vissa delta-
gare. På högersidan i systemet kunde deltagarna skicka meddelanden till andra del-
tagare, se meddelanden från andra och logga sina beslut. Övningsledningen kunde 
följa all aktivitet och därmed få möjlighet att skicka ytterligare information till en 
deltagare som inte agerat såsom förväntat. Kommunikationen mellan aktörerna 
skedde i stort sett via övningssystemets meddelandefunktion vilken kan liknas vid 
en chatt. Aktörerna upplevde det som positivt med en kanal där det var möjligt att 
sända textmeddelanden men har vid ett flertal tillfällen påpekat vikten av att också 
kunna kommunicera med möten eller telefonsamtal eftersom det är så de kommu-
nicerar till vardags och vid särskilda händelser. Övning två och tre genomfördes på 
ett liknande sätt men vid övning tre deltog också en expertgrupp. Gruppens ansvar 
var att svara på frågor och göra inspel om övningen stannat upp eller tagit en annan 
riktning än planerat.

Scenarier
I övningssammanhang beskrivs ofta scenarier som centralt. Scenariot kan beskrivas 
som den historia som beskriver vad deltagarna ska tänka sig ha hänt. Scenariot kan 
vara en tågolycka, höga vattenflöden eller en terroristattack. Det är emellertid viktigt 
att påpeka att det finns kritik kring att använda färdigskrivna och förutbestämda 
scenarion. Detta eftersom det inte inbjuder till improvisation och därmed kanske 
inte övar osäkerhet. Idag används många olika typer av IT-stöd och det är då också 
mycket vanligt att systemen bygger på en tanke att det finns ett korrekt sätt att agera 
och att systemet då kan ge snabb och automatisk feedback om deltagaren inte agerar 
korrekt. Men i en oförutsedd situation är det inte givet vad som är korrekt utan det 
är viktigare att övningar ger möjlighet till reflektion och utveckling. Det finns ex-
empel på forskning där användningen av scenarier kritiseras (Aday och Andersson 
2012), kopplat till att de också bygger in vad som anses vara korrekt beteende. I GSS 
användes scenarier som en stomme där vi samtliga år utgick från ett grundscenario 
som var ”dåligt väder” med vädervarningar, till exempel storm i kombination med 
kraftig nederbörd . Till detta skapades ett antal händelser, till exempel en bilolycka 
på en plats nära gränsen. I dessa scenarier fanns inga beskrivningar av hur deltagar-
na borde agera utan scenarierna präglades av en stor öppenhet, där deltagarna drev 
övningen framåt genom sitt agerande. Det fanns några saker som gjorde att övnings-
ledningen fattade beslut om åtgärder som byggde på att deltagarna inte agerat som 
vi trott och önskat. Det var tillfällen då en eller flera aktörer inte spred information 
vidare om en händelse till exempel. Då stannade informationen hos dem och öv-
ningen stannade upp. Övningsledningen kunde då använda övningssystemet för att 
skicka meddelanden som gjorde att övningen kom igång igen. 

Utvecklingen av scenarier gjordes i nära samarbete med praktiker, det vill säga 
representanter från de olika aktörerna. Deras erfarenhet var att många övningar es-
kalerar för snabbt vilket också kan leda till en känsla av uppgivenhet hos deltagarna 
eftersom de resurser de förfogar inte skulle räcka till för att utföra relevanta åtgär-
der. Det här bidrog till att vi fokuserade på scenarier som kan karaktäriseras som 
vardagshändelser. 
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Utvärdering av GSS
I GSS genomfördes utvärdering genom att använda en enkät före och efter för att till 
exempel mäta antal kontakter och kännedom om varandras resurser (detta kopplat 
till målen med övningen). Övningssystemet är konstruerat på ett sådant sätt att del-
tagarna skapar mycket data genom den chatt- och loggfunktionalitet som finns. Kort 
efter övningarna kunde deltagarna därför få tillgång till kommunikationsmönster 
under övningen där det går att utläsa vilka aktörer som varit delaktiga och vilka som 
också varit de centrala aktörerna. Det här materialet har sedan kunnat användas 
till återkoppling. Här finns dock en potential att utveckla metoden för utvärdering 
ytterligare med särskilt fokus på hur utvärderingsmaterialet kan presenteras för del-
tagarna. Det finns också ett särskilt utvecklingsområde kopplat till utvärdering av 
samverkan: I de data som finns i GSS går det att se att deltagarna tar kontakt med 
varandra och att de utbyter information, men leder det till samverkan och om det 
gör det, på vilket sätt bidrar detta till samverkan? 

Användning av CoI-modellen på GSS
I det här kapitlet används CoI-modellen som konceptuell modell för att visa på styr-
kor och svagheter i GSS-övningarna, från ett närvaroperspektiv. Användningen av 
CoI-modellen ger ett bidrag med exempel på vad det är som gör att övningarna i 
GSS inte bidrar till att uppnå en lärgemenskap. Det är viktigt för att kunna åstad-
komma bra förutsättningar för lärande och det är av stor vikt för att kunna öva något 
så närvaro- och relationskrävande som samverkan. 

Social närvaro
Det webbaserade övningssystem som utvecklades under GSS medförde ökad social 
närvaro genom att det var enkelt för deltagarna att”se” vilka andra aktörer som var 
med i övningen. I CoI-modellen är dock fokus på att individer lär känna andra in-
divider och i krishanterings- och krisövningssammanhang används sällan förnamn 
utan aktörens namn (Räddningstjänsten Åre/Järpen till exempel). Det här skulle 
kunna ses som ett hinder för att skapa social närvaro. Men de som tillhör en aktör 
som har vana av att arbeta med krishantering har nog en viss vana av att tänka ak-
tör istället för person vilket gör att det i den här kontexten ändå fungerar att tänka 
aktör eller funktion och inte person. I GSS framfördes däremot synpunkter på att 
chattverktyget inte var tillräckligt effektivt för att kommunicera med andra aktörer 
och att det hade varit bra om det också varit möjligt att kommunicera muntligt. I 
pedagogisk forskning beskrivs ofta vikten av att använda kamera för att ytterligare 
förstärka närvarokänslan. Intressant är dock att många uppskattade möjlighet att 
skriva meddelanden eftersom flera uttryckte att det är lättare att förstå grannlands-
språket i skriftlig form än i muntlig form. 

En krisövning där många aktörer deltar är svår att planera eftersom det är många 
saker att ta hänsyn till. I en övning som syftar till att samverka är det centralt att 
lyckas med att skapa ett scenario och händelser som leder till att aktörerna på olika 
sätt tar kontakt med varandra och att det finns något att samverka om. I distribue-
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rade övningar där händelserna inte är styrda i förväg är det extra viktigt att försöka 
skapa en överblick över att samtliga aktörer når de mål som finns för övningen och 
att samtliga på något sätt blir involverade. I en övning där en eller flera aktörer blir 
sysslolösa eller inte kontaktade indikeras en brist och om man genom övning upp-
täcker den kan bristen åtgärdas. Ytterligare ett skäl till att alla ska involveras är att 
många har investerat resurser för att både planera och genomföra övningen och då 
är det viktigt att samtliga aktörer får känna att de varit delaktiga.

Antalet deltagare hos de olika aktörerna varierade i övningarna i GSS. Det gör 
att en del av kommunikationen internt hos en aktör (till exempel hos Polisen i Jämt-
land) inte skett via det webbaserade övningsgränssnittet. Det gör det svårt att göra 
en utvärdering fullt ut och det här kan tyvärr också bidra till att gruppkänslan lokalt 
i en grupp kan bli mycket stark och att en aktör ”löser” hela övningen själv utan att 
ta kontakt med andra aktörer. Det här bidrar till ökad social närvaro inom en aktör 
men det kan också leda till att närvarokänslan med andra påverkas negativt. En ak-
tör som bemannats med endast en person kan tvingas ta mer kontakt för att kunna 
agera i övningen men det kan också leda till att den aktören blir mycket isolerad un-
der övningen. CoI-modellen är inte utvecklad med utgångspunkt i att lärandet kan 
ske i undergrupper eller subgrupper och från det perspektivet skulle CoI-modellen 
behöva kompletteras med någon teori eller modell som tar hänsyn till det för att få 
stöd för att designa samverkansövningar.  

Kognitiv närvaro
De som deltar i en krisövning har blandade kompetenser och det finns många gång-
er en stor spännvidd i vanan att delta i övningar och erfarenhet av krishantering i 
praktiken. Det här gör att de som deltar har olika förutsättningar att ta till sig och 
kunna lära sig något av den övning som de deltar i. En nyanställd person får kanske 
utmaningar i att förstå grundläggande begrepp som gör att meningen och målet 
med övningen blir svår att uppnå. Det här påverkar också förmågan att våga ställa 
frågor och diskutera olika typer av frågor på djupet. Generellt sett så krävs stor 
tillit för att åstadkomma kognitiv närvaro och med tanke på att övningarna i GSS 
varit relativt korta kan det vara svårt att uppnå djupinlärande, men tack vare att 
många av deltagarna har lång erfarenhet av kris och krishantering så kan övningen 
ändå uppnå kognitiv närvaro. Även i det här perspektivet så är chattfunktionen i 
övningssystemet inte tillräcklig. Chattverktyget är svårt att använda till samtal och 
djupare dialog och det användes mest för kortare meddelanden. Många meddelar 
också snarare att ett beslut fattats men utvecklar inte varför eller på vilken grund. 
Det påverkar också den kognitiva närvaron negativt. 

Lärande närvaro
I en distribuerad övning är det såsom tidigare nämnts svårt att hålla överblick vilket 
gör att det är svårt att veta om alla aktörer lär sig det som är tänkt. Övningssystemet 
innehöll vissa funktioner för att skapa överblick eftersom övningsledningen kunde 
följa alla meddelanden som skickats och det finns också möjlighet att ta direktkon-
takt med övningsledningen via chatt. Vid den tredje övningen fanns det en expert-
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grupp som också hade samma information som övningsledningen och de kunde 
då följa en särskild aktör till exempel norska polisens agerande i övningen och då 
kunde experterna via övningsledningen sända meddelanden som ökade möjlighe-
ter till lärande. Exempel på situationer som uppstod är att experten såg att polisen 
missat att kommunicera med en aktör och efter ett meddelande tog den norska po-
lisen den kontakt som missats. Om ingen uppmärksammat det hade de som övade 
i norsk polis missat chansen till att göra rätt och därmed lära in rätt beteende. Den 
här typen av komplexa övningar med många deltagare kan behöva någon form av 
lokala handledare/lärarassistenter eller att några agerar som det på distans. En en-
sam lärare eller övningsledare klarar inte av att lösa det i realtid. En annan viktig del 
av designen av övningen är att ha dialog med verksamhetskunniga vid planering 
av övning, särskilt vid design av scenarios. I den kontext som CoI-modellen är ut-
vecklad är läraren ofta ämnesexpert och förväntas ha pedagogiska kunskaper och 
därmed kan designa för en bra lärandenärvaro. I det här fallet har övningsledningen 
inte tillräcklig ämneskunskap vilket skapar behov av att utöka den grupp som de-
signar övningen. 

Såsom tidigare nämnts är det en utmaning att skapa närvaro när övningstillfäl-
lena är så korta. Under tre år hinner personal bytas ut så det är endast ett fåtal som 
deltagit i samtliga övningar. Det är därför ett viktigt bidrag att hitta en teoretisk mo-
dell som kan stötta planering och genomförande av övningar som ger någon form 
av pedagogisk modell att utgå ifrån – den kan då stå för den kontinuitet som behövs. 
Från det perspektivet är CoI en tänkbar modell att använda.

Avslutning
I det här kapitlet har CoI-modellen använts för att visa på hur den skulle kunna 
användas för att göra utvärderingar av krisövningar där fokus är att skapa en lärge-
menskap. Krisövningarna som arrangerats har varit korta och det är då extra viktigt 
att genomföra flera och iterativa övningar för att skapa förutsättningar till ett lång-
siktigt skapande av en lärgemenskap. Användningen av CoI-modellen visar på ett 
behov av att utveckla krisövningar och stöd för genomförande av krisövningar som 
gör att deltagarna lättare upplever varandras närvaro. Ett sätt att uppnå det är att 
använda någon form av visualisering så att deltagarna hela tiden vet vilka aktörer 
som deltar i övningen och vilka som är kontaktbara.

Fördelen med att använda CoI-modellen för att utvärdera krisövningar är ett ökat 
fokus på krisövning som ett lärtillfälle vilket i sin tur skapar nya insikter eftersom 
perspektivet blir mer allmänt. Eftersom modellen utvecklas för distansutbildning är 
den relevant för krisövningar som genomförs i distribuerad form. Nackdelen med 
att välja en modell med pedagogisk grund och från kontexten högre studier är att 
vissa av frågorna eller delar av modellen inte alls är anpassade till yrkesverksamma. 
Här skulle det vara intressant med ytterligare studier för att identifiera andra typer 
av modeller som har utvecklats för att studera och beskriva lärande i arbetslivet is-
tället för lärande i högre utbildning.
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Inledning
De senaste åren har Sverige liksom hela världen drabbats av stora kriser, både som 
en effekt av moder jord och som ett direkt resultat av arga människor. Som betrak-
tare kan man nästan tro att varje gång en stor händelse inträffar, som leder till en 
kris, så är det som om den aldrig inträffat tidigare. Det går att argumentera för att 
ju större kris vi drabbas av desto vanligare är det att samhället initialt upplevs vara 
handlingsförlamat och inte riktigt vara redo för krisen. Det går även att argumen-
tera för att storleken på krisen och hur mycket den påverkar samhället i stort, har 
påverkan på hur mycket arbete som kommer läggas ned på analyser efter krisen. 
Analyser som ibland resulterar i offentliga utredningar, myndighetsrapporter och 
även böcker. Statliga utredningar som ska leda till att identifiera brister och problem 
som uppstått under krisen startar ofta direkt efter att krisens direkta verkningar 
avtagit. Ibland leder dessa utredningar till stora organisatoriska förändringar som 
fram till nästa kris får bestå. 

2014 drabbades Västmanland av en stor skogsbrand som när den var släckt hade 
omfattat mer än 13 000 hektar och krävt en människas liv. Nyhetsrapporteringen 
från skogsbranden var omfattande och det var flera i Sverige som häpnade över hur 
tagna på sängen svenska myndigheter verkade vara. Raljerande kan man säga att 
mediabilden av hanteringen av branden knappast visade exempel på handlingskraft 
och kompetens, utan snarare verkade det vara så att tack vare spanska och franska 
flygplan som kan dumpa vatten, tillsammans med vädret så lyckades till slut bran-
den bekämpas. Huruvida denna bild är korrekt med det som skedde i Västmanland 
är utanför detta kapitels syfte att fokusera på. Däremot kommer skogsbranden att 
användas som ett exempel på en stor nationell kris som direkt när den är över, leder 
till en stor produktion av vad som brukar benämnas ”lessons learned”.

I detta kapitel är syftet att försöka argumentera för att vi inom krisområdet borde 
intressera oss för historien och genom historien lära oss för att bättre klara av kom-
mande kriser och händelser som påverkar vårt land.  

Teoretisk bakgrund
För att förstå kommande resonemang i kapitlet behövs en grundläggande teori kring 
svensk arkivvetenskaplig tradition och ett resonemang om hur arkiv kan användas.

Arkiv och arkivvetenskap i Sverige – en kort tillbakablick
Den svenska grundlagsskyddade rätten att ta del av allmänna handlingar har hund-
raåriga traditioner genom den första tryckfrihetsförordningen från 1766. Det är i 
tryckfrihetsförordningen som tillsammans med Offentlighets och sekretesslagen 
(SFS 2009:400) och Arkivlagen (SFS 1990:972) utgör det som i moderna offentliga or-
ganisationer styr hanteringen av allmänna handlingar. Den praktik som finns kring 
hantering av allmänna handlingar grundas på en hantering av handlingar som har 
sin grund i vad som bäst beskrivs som analog verksamhet. 

I arkivlagen 3§ framgår att en myndighets arkiv bland annat utgörs av de all-
männa handlingar som tillkommit genom dess verksamhet. Arkivet är en del av det 
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nationella kulturarvet och ska hållas ordnat så att det tillgodoser rätten att ta del av 
allmänna handlingar, verksamhetens behov, och forskningens behov (se bland an-
nat Gränström, Lundquist, & Fredriksson, 2000). Arkiv är centrala för att garantera 
att vår historia kan skrivas i framtiden, och det är därför naturligt att arkivveten-
skapen under lång tid har setts som en naturlig stödvetenskap till historieämnet. 
Mittuniversitetet har bedrivit utbildning i arkiv- och informationsvetenskap sedan 
tidigt 1990-tal och forskning sedan början av 2000-talet. Vid Mittuniversitetet defi-
nieras arkivvetenskap som: ”Det vetenskapliga studiet av arkivinformationens och ar-
kivens uppkomst, hantering organisering och nyttjande, samt dess påverkan och betydelse 
för organisationer, individer och samhälle.” Även vid andra universitet är arkivveten-
skap ett mycket ungt vetenskapligt ämne och har till stor del vuxit fram utifrån den 
hundraåriga praktik som utvecklats kring hantering av allmänna handlingar. Även 
internationellt är arkivvetenskapen ung där de första teoretiska bidragen har dryga 
100 år på nacken (Ridener, 2009), och mycket av vad som skedde under 1900-talet 
har sin grund i praktiska problem och utmaningar.

Arkiv som väktare
Arkiv har historiskt setts som en källa för kunskap och en plats där en oförvanskad 
sanning går att finna. I praktiken har arkivarier och arkiven varit de som ”vaktat” 
handlingarna och garanterat att handlingarna är tillförlitliga och trovärdiga. Arkiv 
ses som ”custodians of trustworthy records”. Denna bild har sin grund i att arkiv 
från början ofta enbart bestod av handlingar med bevisvärde. Handlingar från arkiv 
är ofta bevis för att något skett. Handlingar ska och bör förses med ett antal kva-
litetskriterier; autenticitet, tillförlitlighet, integritet och användbarhet, vilket bland 
annat deklareras i ISO-standarden om dokumenthantering (International Standards 
Organization, 2001). Ett arkiv måste kunna säkerställa att de handlingar som lagras 
däri är de som de utger sig för att vara, att de inte manipulerats, att den dag/tid som 
handlingen tillkommit är korrekt, att ingen otillåten användning av handlingen har 
skett. När detta uppfylls så är handlingarna ”archival trustworthy”. Noterbart är att 
arkivvetenskap och arkivpraktik tillskriver inget fokus på om den information som 
finns i arkiv är sann eller inte. Historiskt har man nästan tillskrivit arkivarier rollen 
som väktare av handlingarna och de som garanterar att dessa förvaras säkert och på 
ett sätt som förhindrar yttre påverkan. 

Arkiv och dess användare
Mycket av den litteratur som finns kring användning/användare inom arkivvetenska-
pen, har fokus på själva användningen av handlingar, och inte lika mycket på använ-
darna. Även om det finns en viss mängd litteratur i ämnet är det inte enormt mycket 
som går att finna, något som Sundqvist (2007) beskriver. Sundqvist (ibid) fokuserar 
på användning av ”records” vilket i detta kapitel likställs med handling. Sundqvist 
(ibid) menar att det vid design av system som ska hantera digitala handlingar är vik-
tigt att förstå användaren, och hur denne använder handlingar. Sundqvist (ibid) gör 
en omfattande litteraturgenomgång på området användare, och påvisar en stor brist 
och ett stort ointresse för just fördjupade användarstudier inom arkivvetenskapen. 
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Användning har inom arkivvetenskapen delats in i olika användningsperspektiv. 
Det är viktigt att förstå att här menar vi enbart användare av records, inte användare 
i en bredare tolkning. Vi finner bland annat att användningen av handlingar har 
av både Schellenberg (1956/1998) och Nilsson (1983) delats upp i två olika använd-
ningskategorier. Schellenberg (ibid) gör en uppdelning av värdet på handlingen och 
säger att det finns ett primärt värde och ett sekundärt värde. Ofta förklaras dessa 
värden på ett enkelt sätt, där man likställer primärvärdet med informationsvärde 
och det sekundära värdet med bevisvärdet. En liknande uppdelning av värde för 
handlingar går att finna i Nilsson (1983) där handlingar både har ett informations-
värde och ett processvärde. Det första handlar om själva innehållet i handlingen 
och det andra om att förstå handlingarnas del i ett händelseförlopp. Även Nilsson 
(ibid) gör med sin uppdelning i två värden implicit en uppdelning i användning. 
Shepherd and Yeo (2003) tar uppdelningen ett steg till. De argumenterar för att det 
dels finns tre underliggande syften för att använda handlingar och förutom dessa tre 
syften finns det tre värden på handlingar som ytterligare motiverar användningen. 

Syften för att använda handlingar (records) (Shepherd & Yeo, 2003):

1. Verksamhet
2. Ansvarsspårbarhet (Accountability)
3. Kultur

Vidare finns det tre underliggande värden på handlingar:

I.  Bevisvärde för handlingen
II.  Värdet av handlingen sett som informationskälla

III. Värdet av handlingen sett som artefakt eller objekt.

Varför gör man en sådan uppdelning? Ovanstående exempel på hur vi delar upp 
värdet på handlingar eller syftet med användning av handlingar grundas på den 
temporala rytm som finns i hantering av handlingar. Arkivhantering och hantering 
av allmänna handlingar följer en tidsmässig livscykelstruktur. Förenklat så innebär 
denna temporala rytm en uppdelning i nyttan och värdet av handlingarna över hela 
livscykeln av en handling. När de är skapade och hanteras av den/de där handling-
arna skapas har de en nytta. Man kan säga att handlingarna har en primär nytta som 
ofta också utgör själva syftet med handlingens existens. När handlingarna efter ett 
tag inte längre utgör någon nytta i den kontext där de skapats så övergår de till ett 
sekundärt värde. Om man tolkar Schellenberg (1956/1998) så är sekundärt värde 
det värde som kopplas till en handling då den inte längre är aktiv, och handlingen 
har beslutats att bevaras. Shepherd and Yeo (2003) gör inte en så tydlig och extrem 
uppdelning kopplad till temporalitet, men de syften att använda handlingar som de 
beskriver går från aktiva handlingar till inaktiva handlingar. 

En uppdelning i primär användning och sekundär användning är möjligt med 
stöd i ovannämnda litteratur. Den primära användningen är då oftast kopplad till 
arbetsprocesser som vi vet om i förväg och i vilken handlingarna spelar en viktig 
roll. Den sekundära användningen är mer osäker och sker tidsmässigt efter den pri-
mära (Borglund & Öberg, 2008). Detta resonemang leder bland annat till begreppet 
okänd användare, något som nedan kommer att beskrivas ytterligare. 
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Från en svensk kontext så kan man även argumentera för att användningen av 
handlingar också finns tydliggjort i arkivlagen. I Arkivlagen (1990:782) går i 3§ att 
utläsa:

3 § En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verk-
samhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som 
myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering. Upptagningar för automatisk 
databehandling som är tillgängliga för flera myndigheter, så att de där utgör allmänna 
handlingar, skall dock bilda arkiv endast hos en av dessa myndigheter, i första hand den 
myndighet som svarar för huvuddelen av upptagningen.

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.

Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

 1.  rätten att ta del av allmänna handlingar,
 2.  behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
 3.  forskningens behov.

Av dessa tre orsaker till varför arkiv ska hållas ordnade kan man argumentera att 
samtliga tre kan kopplas mot en användning efter det att handlingar inte längre är 
aktiva. Punkt två är den som kanske mest fokuserar på primär användning.

Användare av vad då?
”Vad är man användare av?” är en fråga som är mycket relevant att ställa sig. Enkelt 
borde det vara så att det antingen är innehållet som finns i handlingen som är det 
man använder sig av, eller så är det själva handlingen som objekt. Med stöd ovan 
där flera olika kategoriseringar går att finna så förstår man att användaren kommer 
att påverkas beroende på vilket perspektiv man har.

Vill man använda handlingen som bevis i exempelvis en rättegång, eller för en 
annan juridisk tvist så kommer det vara troligt att handlingen som sådan är vad man 
är intresserad av. Handlingen är själv bärare av dess bevisvärde och bevisvärdet kan 
naturligtvis också påverkas av en vidare hantering, kanske i ett arkiv. Därmed blir 
ju användaren indirekt också användare av arkivet. Om man däremot enbart är ute 
efter informationen så är det inte säkert att användaren också är intresserad av själva 
handlingen som objekt. Oftast så förknippas informationen också med objektet, men 
med dagens teknik är det inte några problem med att låta informationen extraheras 
helt eller delvis från en digital handling och möjliggöra att en användning enbart av 
informationen. Med det massiva arbetet som pågår med öppna data är det mycket 
troligt att denna användningskategori kan öka enormt. 

Användare av arkiv är också ett begrepp som är svårt att begripliggöra. Arkiv kan 
ju vara både alla de handlingar som uppkommit av en organisations verksamhet, en 
fysisk byggnad och en myndighet. Ifråga om användare av arkiv utifrån att det är 
de handlingar som tillkommit i en verksamhet, kan resonemanget tidigare vara an-
vändbart. Men pratar vi om användare av arkiv som byggnad eller som myndighet 
är det mer korrekta snarare en brukare eller en nyttjare. I moderna myndigheter 
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skulle säkert begreppet kund komma fram också som en synonym. När du besöker 
en forskarsal på exempelvis ett landsarkiv är du en besökare i forskarsalen men du 
kommer troligtvis bli en användare av handlingar och användare av arkivet.

Arkiv som bevis
I arkiv finns handlingar, dvs det som Tryckfrihetsförordningen 2kap 3§ benämner 
”Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, av-
lyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän, 
om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upp-
rättad hos myndighet.” Dessa paragrafer tillsammans med Arkivlagen (SFS 1990:782) 
medför också implicit att det hos arkiv går att finna bevis över myndigheters verk-
samhet. 

Allmän handling, verksamhetsinformation och record är alltså olika benämning-
ar på en viss unik typ av information som anses ha ett högt bevisvärde, på grund av 
att den är bevis över att verksamhet har skett. Bevisvärdet kommer inte av sig självt 
utan uppnås genom den arkivpraktik som vuxit fram och som hanterar och bevarar 
informationen. Teoretiskt ska allmän handling, verksamhetsinformation och record 
alla uppfylla kvalitetskriterierna; autenticitet, tillförlitlighet, integritet och använd-
barhet (International Standards Organization, 2001). Hela hanteringen av allmän 
handling, verksamhetsinformation och record i arkiv är konstruerad så att dessa 
kvalitetskriterier bibehålls. Bevisvärdet i allmän handling, verksamhetsinformation 
och record är beroende på att kvalitetskriterierna uppfylls och att den hantering av 
allmän handling, verksamhetsinformation och record sker med kvalitet så att ingen 
ska behöva ifrågasätta det innehåll som finns i arkivet.

Arkiv som källa till kunskap
Utifrån det som ovan beskrivits kan man med gott fog påstå att arkiv representerar 
en organisations kollektiva och organisatoriska minne. Med tanke på att arkiv dess-
utom bevaras och vårdas för att ge skydd över dess innehåll så bevaras bevisvärdet 
över tid. En organisations minne kan te sig olika. Som forskare har jag flera gånger 
fått höra skrämmande historier från arkivarier där kunskap som finns sökbar och 
nåbar i arkivet inte används. Bland annat rådde det under en period under början av 
2000-talet ett högt pris på björktimmer, vilket föranledde att ett större pappersbruk i 
norra Sverige inte tjänade så mycket pengar på sitt finpapper som var önskat. Däre-
mot var världsmarknadspriset på Eukalyptus mycket lågt och skulle kunna vara ett 
alternativ till björk. Problemet var att man inte visste om det var värt kostnaden för 
att ställa om produktionslinan till ett nytt träslag. Efter ett tag fattade man beslut att 
kostnaden på att ta reda på vad som skulle krävas i fabriksförändringar var så stora 
att man inte gick vidare med idén. En arkivarie som arbetade med skogsindustrin 
kunde berätta att hon kom ihåg att just den fabriken för ett 20-tal år sedan gjort en 
beräkning på kostnader och krav på att gå över till Eukalyptus istället för björk. Hon 
menade att svaret fanns i fabrikens eget arkiv, då arkivarien själv varit med att arki-
vera det hela. När detta skedde på 2000-talet hade företaget inte längre en arkivarie 
utan arkivet hanterades med bristande intresse. 
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Ett annat konkret exempel på när arkiv inte använts men bevisvärdet fanns var 
när Wikileaks släppte en av sina dokumentsamlingar. Då slog DN upp stort hur 
svenskt näringsliv och svenska regeringen genomfört hemliga fredsförhandlingar 
i Sverige mellan FARC-gerillan och representanter från colombianska staten. Det 
hela lyftes fram med stöd i Wikileaks dokument som en fruktansvärd mörkläggning 
och att ansvariga ministrar från den tiden skulle ställas till svars. Problemet var att i 
DN:s eget arkiv fanns det en artikel som författats 9 år tidigare om just denna hän-
delse då mycket riktigt svenskt näringsliv agerat medlare i konflikten mellan FARC 
och Colombianska staten. Fredssamtalen hade skett i Sverige och avslutades med en 
presskonferens på Arlanda som DN rapporterade om. Kunskapen låg i dessa båda 
fall inom den egna organisationen och trots detta så valde man aldrig att ens att leta 
efter detta. 

Arkiv som källa som kunskap vid kriser
Vart är det då tänkt att detta resonemang ska leda? Ovan har visats att arkiv är en 
källa till kunskap och att man i arkiv bevarar allmänna handlingar, verksamhets-
information och records på ett kvalitativt sätt som ska förhindra förvanskning och 
förstörning. Låt oss då tänka vidare, och gå tillbaka till att arkiv också är de hand-
lingar som tillkommer genom en verksamhet, så är ett arkiv både de handlingar som 
skapas i nuet och de som är flera hundra år gamla. Därmed kan vi argumentera för 
att arkiv inte längre är samlingsplats för gammal och obrukbar information. 

I inledningen i detta kapitel diskuterades den stora skogsbranden 2014 som en 
kris som nu 2019 fortsätter att påverka svensk krisberedskap genom olika utred-
ningar. Skogsbranden i Västmanland sades vara den största i modern tid, men bara 
8 år tidigare brann det i Boden, och i flera av de officiella rapporter från denna brand 
finns ett antal identifierbara ”lessons learned”1 Går vi ännu längre tillbaka så kan 
man konstatera att det vissa år i Sverige har brunnit så mycket som 200 000 hektar2 
Dessa bränder hanterades utan avancerad släckutrustning och utan helikoptrar eller 
flygplan. Vad kan behövas för att denna typ av kunskap inte bara ska samla damm 
i en arkivdepå, eller på en hylla i bibliotekets hyllor (som har pliktexemplar för bl.a. 
alla offentliga utredningar)? Olika vägledningar, som t.ex. grunder i hur man ska or-
ganisera sig vid kriser, grunder i hur man ska samverka vid kriser och grunder i hur 
krisen ska hanteras visar i de allra flesta fall upp en generisk modell för organise-
ring, samverkan och hantering. Det spelar inte någon roll om det är en skogsbrand, 
en översvämning eller social oro. En kris har ett antal generella komponenter som 
gör att det också finns generella sätt att möta krisen. Just detta generiska gör arkivet 
extra intressant. Det innebär att de allmänna handlingar, verksamhetsinformation 
och records som finns om kriser runt om i Sverige innehåller en samlad kunskap om 
hur kriser ska mötas och hur kriser inte ska mötas. 

 

1 http://www.boden.se/db/web/filelib.nsf/0/D46F33F4AD73B525C12573590040EA4A/$FILE/Brand-
dokumentation.pdf 
https://www.msb.se/Upload/Utbildning_och_ovning/Konferenser_seminarier/Dokumentation/Skogs-
brand/Boden_2006/Boden%202006%20-%20Skogsbrand%20i%20fokus.pdf

2 http://www.brandhistoriska.org/kuriosa/skog1950.pdf
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Nu börjar en kritiker att argumentera att när det väl händer en kris kan man inte 
börja leta efter information om andra gamla kriser. Jo det är just det man kan. Ta 
skogsbranden i Västmanland. I den skrift som MSB själva distribuerar3 så kan man 
enkelt konstatera att flera av de erfarenheter som lyfts efter den branden också gäll-
de för skogsbranden i Västmanland.  Exempelvis: 

• Ta varje larm på allvar från början. 
• Var inte rädd för att ta resurser långt ifrån och bryta traditionella synsätt. 
• Ta i från början, både personellt och materiellt. 

Nu ska inte texten handla om sådant vi gjort dåligt utan sådant som vi kan göra.

Arkivet som källa till kunskap på riktigt
Hur ska då arkivet kunna vara en källa till kunskap? Det finns ett antal förutsätt-
ningar för detta och dessa kommer att redovisas nedan och tydligt argumenteras för.

Förstå användarna
Ovan beskrivs användarna ur ett arkivteoretiskt perspektiv. De förutsättningar som 
nedan kommer att beskrivas grundas alla på att det finns en förståelse och en kun-
skap om vem som är en potentiell användare. Att förstå en framtida användare, 
eller i alla fall att försöka förstå vem som kan tänkas behöva information behövs 
för att arkiv ska kunna vara en kunskapskälla vid kris. Förståelsen för använda-
ren behövs för att fullt ut kunna verka proaktivt, för att med högre kvalitet kunna 
värdera informationen korrekt och för att möjliggöra nya former av access och öka 
tillgängligheten. 

Att förstå användare är i sig en egen process som inte tas upp här. Men eftersom 
det troligen är så att personer inblandade i att hantera stora kriser och samhälls-
störningar kanske är en ny typ och kategori användare av arkivmaterial är det av 
yttersta vikt att förståelse för dessa skapas. En förståelse som inkluderar deras ar-
betspraktik också.

Proaktivitet
Ska ett arkiv kunna vara en kunskapskälla förutsätter det ju att informationen går 
att finna när man behöver den. I dag skapas i stort sett all information digitalt och 
hantering av allmänna handlingar är alltså något som sker helt digitalt. Många argu-
menterar för att proaktivitet är nyckeln till framgång när det gäller en framgångsrik 
hantering av allmänna handlingar över tid. Proaktiviteten var inte nödvändig med 
pappersbaserade handlingar men har blivit helt avgörande för digitala handlingar. 
Varför då?

3 https://www.msb.se/Upload/Utbildning_och_ovning/Konferenser_seminarier/Dokumentation/Skogs-
brand/Boden_2006/Boden%202006%20-%20Skogsbrand%20i%20fokus.pdf
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Grunden är att digitala allmänna handlingar kan man inte ändra eftersom en 
allmän handling är bevis över en aktivitet och det ligger i dess natur att den därmed 
inte kan ändras utan att bevisvärdet helt förstörs. Om man inte kan ändra en digitalt 
skapad allmän handling måste den från dess skapande förses med de egenskaper 
som den ska ha över hela sin livslängd. Med livslängd menas här under den tid som 
en allmän handling ska bevaras. Proaktiviteten medför att allmänna handlingar ska 
förses med den metadata4 som handlingen behöver för att kunna hanteras operativt 
och under hela sin livslängd. Dessutom måste en allmän handling kunna sökas efter 
på flera olika sätt, kanske inte bara utifrån diarienummer, personnummer, och orga-
nisationsnummer som oftast är vanligt i det offentliga. 

Därför är proaktivitet centralt för att digitalt skapade handlingar ska kunna bli 
sökbara i en framtid och därmed kunna användas som kunskapskälla. 

Värdering
Gallringsutredning är namnet på den process när man fattar beslut att inte spara 
allmänna handlingar. Grunden i Sverige är att alla allmänna handlingar ska sparas 
och ska man inte göra det så måste det till ett beslut om att allmänna handlingar får 
förstöras. När man gör en gallringsutredning utgår man från varför man har arkiv, 
dvs det som framgår i arkivlagens 3§ (SFS 1990:782). 

I praktiken handlar det om att försöka utvärdera vilka handlingar som kommer 
att efterfrågas, vilka som kommer att behövas för rättstvister och framtida operativt 
arbete och vilka som kan behövas för framtida forskare. Punkten tre har i praktiken 
alltid utgått från historieforskares behov. Det är dessa forskare som oftast använder 
sig av arkiv som material till sin forskning. Det är nu inte bara historieforskarna som 
använder arkivet för att kunna skriva vår historia, utan även andra forskare börjar se 
möjligheterna med att använda arkivhandlingar i forskning. Dessutom blir det allt 
mer aktuellt då allmänna handlingar är digitala och kan bearbetas på ett annat sätt 
än gamla pappershandlingar. Öppna data driver ytterligare på detta då allt i arki-
vet ska kunna återanvändas för att därmed kunna bidra till innovation och tillväxt. 
Trots att det finns flera nya användningsområden för digitala allmänna handlingar 
så är det fortfarande lika svårt att värdera vilka allmänna handlingar ska bevaras.

Värderandet är inget som ska tas upp här, men vi kan leka med tanken om att 
vet jag om att en handling kan vara nyttig i en framtid så ökar troligtvis chansen 
att jag beslutar om att spara den. Det är liksom naturligt. Däremot om jag tror att 
ingen kommer vara intresserad av en allmän handling blir effekten det motsatta. Ett 
problem i en gallringsutredning är att den oftast sköts av en arkivarie. En arkiva-
rie som svårligen kan vara expert på en hel organisations informationsanvändning. 
Därför blir också gallringsutredningarna ganska likvärdiga och inget direkt nytt i 
värderingen tas med. Arkivvetenskapen arbetar nu förvisso med att inkludera både 
värdeteori och nyttoteorier i gallringsutredningarna men det är långt kvar till det 
sker på bred front. 

 

4  Metadata är data om data, dvs data som beskriver data. 
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Access och tillgängliggörande
Historiskt har arkiv varit en fysisk plats dit jag går för att läsa allmänna handlingar 
och för att söka i de samlingar som arkiv har. Arkiv har också av hävd inte arbetat 
aktivt med utåtriktade verksamheter. Att göra allmänna handlingar mer tillgängliga 
och öppna upp arkiven har i många fall setts som för populistiska tankar. Dock har 
det på senare år, sedan digitala allmänna handlingar blivit standard, kommit tecken 
på att det sker en förändring. 

I takt med arbetet med öppna data, har nya former av att tillgängliggöra arki-
vet börjat lyftas fram. Öppna data innebär bland annat att allmänna handlingar ska 
kunna återanvändas och göras nyttiga på nya ställen i samhället än där de från bör-
jan skapades. Ett sådant område är ju beslutsstöd under större kriser och samhälls-
störningar. Öppna data är den svenska tolkningen av PSI-direktivet som är ett EU 
direktiv där öppna data och information ska kunna återanvändas fritt. I detta kapitel 
handlar inte återanvändningen om nya innovationer utan om att öka förutsättning-
arna till att fatta korrekta beslut när samhället utsätts för en större påfrestning, en 
påfrestning som vi delvis tidigare utsatts för och dragit lärdom av. Det finns med 
säkerhet flera erfarenheter i våra offentliga arkiv som aldrig har kommit till använd-
ning för att ingen a) vetat om deras existens, eller b) kunnat finna dem om de letat. 
Detta leder fram till att access till allmänna handlingar måste kunna ske på helt nya 
sätt. Vid en kris ska ingen behöva åka till ett fysiskt arkiv utan access ska kunna ske 
över Internet och sökning i samlingar måste gå att göra online. I tillgängliggörande 
innefattar alltså även att tillse att de digitala allmänna handlingar som bevaras också 
kan finnas om man söker efter dem.

Summering: förutsättningar för arkivet som kunskapskälla
Teoretiskt är arkiv en källa till kunskap. Problemet som vi brottas med är att arkivet 
inte är så användarvänligt som man kan önska. Det är också så att praktiken där 
allmänna handlingar värderas inte beaktar en bred nytta och ett brett värde av infor-
mationen i handlingarna. Arkiv försöker på vissa håll bli mer öppna och flera initia-
tiv finns kring detta, men det handlar ofta om att nå andra målgrupper än operativa 
beslutsfattare. Vid större kriser och samhällsstörningar är det operativt beslutsfat-
tande som är i fokus och för detta krävs en ny form av öppenhet och tillgänglighet. 
Men vi kan också räkna med att vi står inför en ny möjlighet i och med digitalise-
ringen. Runt hörnet, som en effekt av digitaliseringen så finns en stark utveckling 
av vad som i vissa fall kallas ”disruptive technologies” dvs tekniker som är så pass 
omvälvande att de ställer det nuvarande paradigmet inför prövningar. Sådana tek-
nologier är exempelvis Artificiell intelligens, Maskinlärande, ”Internet of Things”, 
”Big Data Analytics”. För arkiv kan dessa teknologier vara nyckeln till att arkiv och 
den information som finns i arkiven, kan bli den kunskapskälla vi argumenterat för 
ska kunna vara möjlig. 

Nedan kommer en kort diskussion kring just hur några av dessa nya teknologier 
skulle kunna bidra till att arkivet lämnar en roll som väktare av kultur och historia 
till att bli ett verktyg för operativt beslutstöd.

Artificell intelligens, maskinlärande och big data analytics kan representera många 
tillämpningar men i detta område skulle storskalig automation och kontinuerlig 
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bearbetning av stora datamängder kunna vara ett tillämpningsområde. I samband 
med stora kriser dokumenteras det väldigt mycket både formaliserat, och på mer 
tillfälliga sätt som exempelvis på whiteboards, blädderblock och liknande ställen, 
som gör att det är svårt att dela och bevara information effektivt. I praktiken så foto-
graferar man av det som står skrivet på whiteboards och blädderblock. Foton läggs 
i normalfallet tillsammans med övriga dokument på någon form av lagringsplats, 
en molntjänst, på lokala servrar eller i vissa fall på enskilda datorer. Problemet blir 
att dokumentationen där ofta inte blir använd, utan kanske används vid utvärde-
ring om händelsen behöver utvärderas. Redan idag används maskinlärande för att 
genomföra texttolkning av handskrift till ren digital text, detta i kombination med 
möjligheter för analys av stora datamängder med hjälp av artificell intelligens skulle 
kunna bidra till att vi bättre kan söka i stora datamängder. Ett av de stora proble-
men med dokumentation från kriser är just att den ofta hamnar på en undanskymd-
plats och inte går att överblicka. Artificiell intelligens kan bidra till att automatiskt 
klassificera dokumenten, metadatamärka dessa och därmed göra dem sökbara. Vi 
kan konstatera historiskt att svenska krishanteringssystemet inte ens operativt an-
vänder erfarenhetsberättelser som ganska enkelt skulle gå att finna. Med artificiell 
intelligens skulle man vid en händelse automatiskt få en visualisering av mängden 
dokumentation och vilken dokumentation som kan vara användningsbar, kanske 
t.o.m. där liknande anomalier har detekterats. Detta då som ett beslutsstöd i realtid.

Vi är inte där ännu, men pågående forskning vid Mittuniversitetet försöker att 
kombinera hur man kan operativt använda sig av disruptiva teknologier och arkiv 
för att framtidens hantering av kriser ska få ytterligare ett vapen i effektiv krishan-
tering.
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Inledning: Demokrati och yttrandefrihet –  
den fjärde statsmakten
1916 firades yttrandefriheten 250 år i Sverige, vilket i historisk belysning också 
inneburit en stark utveckling mot en demokratisk stat med allt vad detta innebär. 
Yttrandefriheten som begrepp är emellertid avsevärt äldre, liksom även begreppet 
demokrati. I denna essä har jag valt att studera dessa båda begrepp i ett europeiskt 
perspektiv, med utgångspunkt från EU och dess 28, eller snart 27 medlemsländer, 
med särskild tonvikt på  Sverige samt de fyra sk. Visegrádländerna samt Österrike. 
Perspektivet är närmast de risker och de kriser som efter andra världskriget bidragit 
till att förstärka, respektive försvaga, yttrandefrihet och demokrati inom ett antal 
europeiska länder, mot bakgrund av de samtida globala kriserna och problemen. 
Yttrandefriheten kan uppfattas som en viktig markör, kanske en av de allra viktigas-
te,  för en fungerande demokrati, men kan inte alltid garanteras vid nationella och 
internationella kriser. Utgångspunkten är den politiska utvecklingen under sent 60- 
och 70-tal då samhällskommunikation med medborgarna uppfattades som en för-
utsättning för demokratiskt framåtskridande inom europeiska kärnländer, vilka till 
största delen sedermera kommit att tillhöra EU, även om skillnaderna i demokratisk 
uppbyggnad, författning och mediedemokrati är betydande, då liksom nu. Polarise-
ringen i två sinsemellan olika system inom Öst- och Västeuropa ändrades i ett slag 
år 1989 med Berlinmurens fall, men oavsett EU-medlemskapet för de östeuropeiska 
transitionsländerna, har problemen med demokratisk utveckling och systemkon-
vergens till stor del fortsatt. Orsakerna till de nyaste kriserna, vilka påverkar yttran-
defrihet och demokrati inom vissa EU länder, eller kandidatländer som Turkiet, är 
externa och bottnar till stor del i de stora flyktingströmmar som når Europa, om än 
procentuellt rätt litet gentemot de 60 miljoner som totalt befinner sig på flykt. Detta 
och EUs interna utveckling, liksom Brexit, innebär en riskutveckling nationellt, samt 
för hela EU-systemet som inte ska underskattas.

Även om demokrati som fenomen har långa rötter i antikens stadsstater,  där 
den direkta demokratin utövades under flera hundra år, har ett av dess viktigaste 
fundament – press- och yttrandefrihet –  en förhållandevis kort historia. Den moderna 
demokratin vinner egentligen insteg i representativ form först under 1800- och 1900-
tal, i och med rösträttens införande, och gradvisa övergång till allmän rösträtt för 
samtliga medborgare i ett land. Kopplat till den demokratiska utvecklingen växer 
redan på 1800-talet fram andra konstitutionella rättigheter som åsikts-, tryck- och 
pressfrihet som en av grundpelarna för en utvecklad demokrati. I själva verket 
betecknas detta som den fjärde vid sidan av den beslutande, den verkställande och 
den dömande makten, enligt Montesquieus maktfördelningslära

I svenska sammanhang har man däremot stannat för uttrycket den ”tredje stats-
makten” med avseende på press eller media. De två andra är riksdagen, som stiftar 
lagar, och regeringen, som verkställer dem. Den tredje statsmaktens uppgift är att 
granska hur det hela förlöper. 

Uttryckets svenska historia är lite osäker. Det första kända belägget är Henrik 
Bernhard Palmær, som den 24 september 1838  skrev i sin samma år egenhändigt 
grundade tidning Östgöta Correspondenten. Den svenska pressfriheten firar 2016 
sitt jubileumsår med 250 år av tryck- och yttrandefrihet, med rötter i 1766 års lag, 
även om den nuvarande  TF strängt taget är från år 1949. Yttrandefrihetslagen ger 
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ett starkt stöd för medierna, liksom för enskilda medborgare, och banar även väg för 
en demokratisk utveckling när det gäller allmän rösträtt, låt vara att denna  förverk-
ligades först år 1922  i Sverige, nästan 90 år senare.  I dagens läge är det viktigt att 
påpeka att de rättsliga verktygen utvecklas  utifrån de tekniska och mediala föränd-
ringarna när det gäller mänsklig kommunikation, såsom Google, Apple, Facebook, 
Twitter, Instagram, Netflix, Spotify, m.m. Man kan som Irenius (2016) litet tillspetsat 
ställa frågan om algoritmer kan bedöma demokrati, eftersom plattformarna skriver 
spelregler som utmanar mediepluralismen. Ur samhällsvetenskaplig synvinkel är 
frågan   om politiskt ansvarsutkrävande ifråga om publicering, filtrering och demo-
kratiska kopplingar likaså öppen, och lagstiftningen har svårt att hålla jämna steg 
med den internationella medieutvecklingen. 

Voltaire står för det klassiska uttrycket ”jag ogillar vad du säger, men jag är be-
redd att gå i döden för din rättighet att säga det”. Det praktiska regelverket kring 
yttrandefriheten är framförallt kopplat till den frihet under ansvar som både media 
och enskilda har. När det gäller yttrandefriheten  är dock det sunda förnuftet på till-
bakagång. I yttrandefrihetens namn, och i nätdebattens relativa anonymitet,  häver 
bl.a. populister nu för tiden ur sig nästan vad som helst. Detta givetvis i stater där 
yttrandefriheten vidmakthålls.

Ännu svårare är den entydiga trenden för försämring av yttrandefriheten 
globalt och inom enskilda länder. Det är inte bara journalister och författare, utan 
helt vanliga bloggare och twittrare som råkar i kläm till följd av lagar om förtal och 
ärekränkning som missbrukas, särskilt i de länder som på senaste tid utvecklats i 
alltmer auktoritär riktning, ss  Visegrádländerna, Ryssland och särskilt Turkiet. Det 
kan även gälla artiklar gällande missförhållanden som inte får offentliggöras. Utö-
ver detta  finns bestämmelser om nationell säkerhet och antiterrorlagstiftning som 
också används för att stoppa yttranden som egentligen faller under yttrandefriheten. 
Vidare är det en ökande internationell trend där skribenter anklagas för att ha för-
olämpat en religion eller sårat religiösa känslor.  De flesta EU-länder har dock inte 
motsvarande lagstiftning när det gäller religiösa kränkningar, men EU-medborgare 
som i sociala media går ut internationellt kan råka illa ut. 

 Alltjämt har press-, yttrande-, åsikts- och tryckfrihet, eller som vi idag skulle 
beteckna det, frihet för media att etableras, verka och kunna påverka individer inom 
och utanför ett lands gränser, inte självklart införts i de statliga författningarna inom 
några europeiska länder, där dock de s.k. Köpenhamnskriterierna för inträde i EU 
skulle garantera att ländernas demokratiska utveckling var fullt legitim. Länder där 
medias verksamhetsmöjligheter inskränks bedöms ur demokratisk synpunkt ha ett 
lägre index på den internationella Freedom House rankinglistor. Grundantagandet 
är att yttre kriser eller hot leder till tillfälliga eller permanenta lagförändringar då 
framförallt högerpopulistiska partier dominerar, eller lyckas påverka demokratiska 
regeringar, i den riktningen. På sikt är detta även ägnat att påverka demokratiut-
vecklingen i en negativ riktning, för vare sig yttrandefrihet eller demokrati är be-
stående fenomen, ens inom högtstående välfärdsstater med ett långt demokratiskt, 
konstitutionellt garanterat statsskick, något som Tredje riket i Tyskland bär vittne 
om.

Inom den västliga världen där demokratin snabbast etablerats och vuxit fram 
genom konstitutionella förändringar, har vid sidan av perioder med auktoritärt sty-
re, över tid dock skett ett befästande av ett konstitutionellt demokratiskt statsskick 
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inom majoriteten av dessa länder, med topprankning av demokratifunktionerna 
inom Freedom House. Ifråga om Freedom Houses pressfrihetsindex 2019 är Norge 
på första plats,  tätt följt av Finland, Sverige, Nederländerna,  Danmark och Schweiz,  
bland de sex främsta länderna. Pressfrihetstraditionen i Norden, med det svenska 
jubileumsåret från 1766 visar Sverige som det första landet i världen som gjorde 
frihet att uttala sig i tal och skrift till en rättighet skyddad i lag. Norden kan fort-
sättningsvis spela en viktig roll för att skydda det fria ordet, och vid internationella 
möten och statsbesök fortsätta att ta upp detta som en av demokratins grundpelare, 
i bästa fall konstitutionellt förankrad. 

Samhällskommunikation då och nu – demokratiernas 
återuppbyggnad efter andra världskriget
Det bär för långt att gå in på utvecklingen av yttrandefrihetens återupprättande 
efter andra världskriget inom de västeuropeiska länderna, efter krigets påverkan 
på mediepolitiken i de flesta länderna, om än yttrandefrihet i stort kunnat upprätt-
hållas. Det som är intressant i sammanhanget är kommunikationsteknologins ut-
veckling under samma tid, något som upplevdes som positivt i sig, och där even-
tuella hotbilder inte störde intrycket av en rentav förstärkt demokrati med mer av 
engagerande av medborgarna i en samhällsdialog med myndigheter och politisk 
ledning.  Informationsteknologins utveckling uppfattades i första hand som demo-
kratifrämjande med enklare tillgång för medborgare och medborgarorganisationer 
till politiska partier, myndigheter och politisk ledning på olika nivåer, eller flernivå-
demokrati. Den teknologiska utvecklingen följdes av nya synsätt på media, rentav 
McLuhans metafor om media som liktydigt med budskapet. Det dröjde länge innan 
Orwells epos 1984 nypublicerades, lästes och debatterades, trots att boken kom ut 
redan år 1949. Idag har risken för övervakningssamhället betydligt ökats, särskilt i 
dessa dagar med rysk och kinesisk obligatorisk telefon- och medieövervakning. 

Utveckling av samhälls- och marknadskommunikation i Sverige
Det svenska samhällets utveckling mot demokrati följer lagstiftningen mot press- 
och yttrandefrihet, vilket egentligen inte ens under andra världskriget ifrågasatts, 
till skillnad från andra europeiska länder som involverats i kriget. På 50- och 60-talet 
utkommer de första informations- och kommunikationsutredningarna där den po-
litiska ledningen i ett flernivåperspektiv önskar förmedla samhällsinformation till 
samtliga medborgare och andra bosatta i Sverige, i syfte att öka samhällets funktio-
nalitet genom större förståelse för myndighetsbeslut och regeringspolitik. 

Utifrån den samhälleliga kommunikationsprocessen kan man särskilja följande 
funktioner:

a) informationsfunktionen. Bevakning av samhället och förmedling av infor-
mation om vad som händer inom och utom samhället (systemet och dess 
omgivning)

b) tolkningsfunktionen. Kommentarer och analyser av samhällsskeenden, och 
i viss utsträckning även handlingsföreskrifter
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c) granskningsfunktionen. Granskning och kontroll av olika makthavare i 
samhället, såsom allmänhetens företrädare (fjärde/tredje statsmakten) (se 
vidare Sozialization 1971, 48, Hadenius-Weibull 1971, 25 samt Fjaestad-
Nowak 1971, 25 

d) socialisationsfunktionen. Socialisation av mottagarna i avseende på sam-
hällstraditioner, -normer och i viss utsträckning, kohesion (Sozialisation 
1971, 104)

Med socialisation kan även avses en direkt inlärningsprocess, som i sig utgör en 
samhällsskapande eller -bevarande process. I detta sammanhang kan man sluta sig 
till att de totalitära massmedierna kräver ett stort mått av planering och styrning. 
Under det kalla krigets tid fram till Sovjetunionens sammanbrott, upplevdes  pro-
blem med Lenin och Stalin, samt senare Mao Tse Dong vad beträffar förverkligan-
det av den s.k. demokratiska centralismens princip, vilket innebär en institutionell 
styrning av samhälleliga processer uppifrån och nedåt, till skillnad från demokra-
tiska system där detta per definition är dubbelriktat. Detta för även in maktaspekten 
inom masskommunikation, vilket allt ifrån andra världskriget kunnat utkristallise-
ras inom länder med fri opinionsbildning. 

Relativt få svenska samhällsvetare intresserade sig vid denna tid för Deutschs 
klassiska modell i ”Nerves of Government” med styrning av politiska system via 
kommunikation och inlärning, enligt den Människa-Maskin-Interaktion som såg 
dagens ljus vid MIT i USA.  Förnyad aktualitet har modellen fått med den moderna 
informationsteknologin från tidigt 90-tal. Styrningsmodellen i modern tappning går 
utöver funktionerna a-d ovan, och innefattar dessutom även styrning av marknads-
kommunikation och IT-flöden. Marknadsmodellens utbud kan verka svåröverskåd-
ligt och  redundantiskt (jfr dagens diskussioner om privilegierade och underprivi-
legierade i fråga om brus och information inom IT-samhället), eller tillgängligt, klart 
och attraktivt. En alltför snäv uppfattning om den kybernetiska kommunikations-
modellen ger uppenbarligen möjligheter till vantolkning av olika slag, särskilt mot 
bakgrund av den enligt klassisk Eastontolkning, även kräver såväl inlärning som 
återföring för att fungera som en samhällelig  kybernetisk styrningsmodell. 

Gränsdragningsproblemen mellan medborgarnas personliga integritet och sam-
hällskommunikationens funktionalitet ter sig ibland rätt svåra, vilket nedan utförli-
gare analyseras.1 

Nya medietekniker vinner insteg, från samhällskommunikation  
till elektroniska omröstningar och sociala media
Masskommunikationens effekter har diskuterats ända sedan 1920-talet, och ansetts 
innebära allt från farliga genomslagskrafter till en återställande balans i samhället. I 
huvudsak fungerar masskommunikation som förstärkare av redan existerande atti-
tyder. Om och när förändringar faktiskt åstadkoms, verkar även andra faktorer för 

1 I Sverige utkom en serie volymer med medel från Riksbankens Jubileumsfond, ”Människan och  kom-
munikationsteknologin”. Rapporterna i denna serie har framförallt berört teknologins vinningar och 
faror i förhållande till avnämarna och användarna, samt utvecklingen av nya media, såsom telekom-
munikation och Viewdata
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denna förändring, eller förhåller sig passiva. Masskommunikationens effekt påver-
kas av olika aspekter på eller hos, kommunikator/budskap/media/receptor,  och på 
senare tid även ifråga om offentlig kommunikation och e-demokrati. (Wiio 1975, 95-
99,. McQuail 1977, 70 ff., Lidén 2011, 44ff). De flesta av de tidiga klassiska kommuni-
kationsforskarna ss. Klapper, Schramm, Lazarsfeld tillskriver den personliga kom-
munikationen mer betydelsefulla funktioner för påverkan och attitydförändringar.  
Ett mellanläge vore kanske då en analys av masskommunikation utifrån en roll som 
katalysator i processer igångsatta av andra och mäktigare faktorer, som exempelvis 
försöket till revolution i Turkiet under 2016.

Enligt Deutsch borde de analogier som kybernetiken ger uppslag till, nämligen 
mellan kommunikationskanaler och kontroll- och styrningsprocesser i maskiner, 
nervsystem och mänskliga samhällen ge upphov till nya intressanta teorier om 
dessa olika system och deras funktionssätt. Dessa teorier borde dessutom kunna 
testas med empiriska metoder, och så snart de verifierats, vidareutvecklas ytterli-
gare (Deutsch 1966, 80). En annan analogi som ligger nära till hands, är den likhet 
som faktiskt existerar mellan styrande av ett skepp (eller en maskin), och styrande 
av mänskliga organisationer eller samhällen (”statsskeppet”). Styrningen i båda fall-
en innebär information om den nuvarande positionen i förhållande till omvärlden; 
information om det uppställda målet och slutligen om avvikelserna från detta mål. 
Information om tidigare kurser och beteende i det förflutna kan dessutom delvis ge 
riktlinjer för det framtida beteende som bäst leder till målet. Styrning (både av ett 
skepp och statsskeppet) kan härledas tillbaka till det grekiska ordet ”kybernein”, 
vilket bäst översätts med att styra, och avledningarna i spanska, engelska och fran-
ska gubernare, govern och gouverner, visar på en direkt språklig/etymologisk kopp-
ling mellan olika politiska kulturer. Språkligt sett finns dessa kopplingar kvar, men 
den egentligen mest intressanta kopplingen till det klassiska statsskeppet är inte 
lika aktuell, nämligen lotsen (kybernetes) som tog ut kursen på kaptenens order och 
direktiv, finns inte med längre. Sannolikt skulle denna funktion idag kunna ersät-
tas med statsminister, eller möjligen en hel ministär. Att den kybernetiska model-
len i tiderna blev så intressant inom den västliga världen kan tillskrivas intresset 
för Människa-Maskin-forskningen, och inte minst de nya elektroniska media som 
mycket kom att påverka både samhälls- och marknadskommunikation. I själva ver-
ket skulle den väl kunna användas i dagens situation med mångfalden sociala me-
dia för en analys av påverkans- och styrningsmodeller. Sin största framgång vann 
emellertid konceptet i de auktoritära staterna, vilka på 70-talet tog till sig både meta-
forerna och styrningsmodellerna de facto, särskilt inom de renläriga kommunistis-
ka/socialistiska enpartistaterna som var vasall- eller satellitstater till Sovjetunionen. 
Idag kan modellerna vinna en ny aktualitet i stater, vilkas pressfrihet och andra fri-
heter inskränks, och där statliga media tar över kontrollen och samhällsstyrningen.

I de västeuropeiska länderna för 70-talet med sig en ny syn på effektivitet och of-
fentlig styrning genom kommunikation med medborgarna, helt i linje med de klas-
siska Dahl- och Eastonmodellerna om ansvarsutkrävande och fullständig samhälls-
kommunikation med leverans av välfärdsservice.  Redan på 1970-talet framkastades 
tankar på elektronisk röstning i nationella val, och detta långt innan dagens digitali-
seringsprocesser. Samhällskommunikation kom att känneteckna det politiska syste-
met, medan det ekonomiska systemets kommunikation närmast kan karakteriseras 
som marknadskommunikation, både  för dess privatekonomiska och dess offentliga 
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del. I det socialistiska Östeuropa sammanföll det ekonomiska och det politiska sys-
temet (Forsberg 1980). Men både väst och öst intresserar sig för fenomenet kyber-
netik, och styrning genom kommunikation enligt en teknologisk-biologisk metafor 
som ligger till grund för detta tankesystem. 

Redan innan, men framförallt efter Sovjetunionens och östblockets sammanbrott, 
framkastades tanken på en systemkonvergens, d.v.s. att systemen med tilltagande 
socio-ekonomisk utveckling, även skulle anta motsvarande politiska utveckling mot 
ett välfärdssamhälle, oavsett metoderna. Med antagandet av 10, sedermera 11, tidi-
gare östeuropeiska och baltiska stater, till EU, synes denna utveckling ha accelererat, 
särskilt mot bakgrund av de generösa bidragen från strukturfonderna för regional 
utjämning inom hela EU. Dock har utvecklingen ändå varit något ojämn mellan de 
tidigare östeuropeiska länderna, så att de senast antagna länderna, såsom Rumänien 
och Bulgarien, samt Kroatien, ännu inte nått motsvarande utvecklingsgrad. De sk. 
Visegrádländerna, som ju tillhört Östeuropas mest utvecklade efter frigörelsen, har 
däremot haft större problem och en tydlig riskutveckling mot tilltagande nationa-
lism och extrema högerrörelser, vilka även avspeglats i deras politiska och konsti-
tutionella utveckling. Detta uppfattades tidigt av Ekman och Linde vilka reflekterat 
över varför inte riskerna för östblockets sammanbrott och problemen med de nya 
statsbildningarna kunnat förutses. (Ekman & Linde 2000, 37)

Styrning genom  politisk kommunikation (politisk kybernetik) – 
en modern version av Orwell?
Innebär den nya informationsteknologin och de nya sociala medierna en framgång 
för staters demokratiska utveckling i riktning mot ett större medborgarengagemang, 
såsom exempelvis deliberativ demokrati? Har dessa nya former av samhällskom-
munikation bidragit till en förbättrad demokrati, och är en redan uppnådd hög nivå 
av demokrati en garanti för all framtid? En annan fråga är vem som styr kommuni-
kationsströmmarna idag, och vad betyder e-demokrati och global kommunikation 
via sociala medier? Riskerna med det öppna samhället eller styrning via kommu-
nikation i det nationella samhället, blev inte uppenbara för Deutsch eller de första 
svenska kommunikationsutredningarna med opinionsledarskap, informationens 
intention, och effekter, vilket senare framkommit. Vid mötet med de öppna samhäll-
enas demokratiska informationsutbyte och de slutna systemens och kulturernas reg-
lerade kommunikation, finns det risk för att det öppna samhället måste begränsa sin 
kommunikation och att de globala sociala medierna blir alltför sårbara, men även att 
internationell terrorism kanske tidigare kan spåras och omintetgöras, oskadliggöras. 
Eller så blir det ett nytt Orwellskt 1984 med det kontrollerande samhället, och vi är 
tillbaka i kopplingen mellan Orwell och Deutsch, det integrerade och styrda kon-
trollsamhället med eliter som förtrycker befolkningen. Vilka risker är förknippade 
med en sådan utveckling, och hur kan man gardera sig mot dem, som försvårar och 
underminerar konstitutionell stabilitet och säkerhet? George Orwell beskrev avance-
rade teknologiska landvinningar där myndigheterna kunde övervaka medborgarna 
i deras egna rum. Det kändes otroligt när boken utkom 1949, men i dag är vi hela ti-
den sårbara och spårbara. Romanen beskriver en ultimat diktatur där individens vil-
ja alltid är underordnad maktens (Orwell 1949). All litteratur är propaganda, hävdar 
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Orwell, och hans verk tillhörde dem som spreds för att påverka opinionen bakom 
järnridån, även om dess fall dröjde hela 50 år. Han sägs ha haft Ungern som förebild 
för boken, och beskriver således den ungerska utvecklingen efter andra världskriget 
och fram till sin död 1950. Systemet var uppbyggt kring en politisk narcissistisk elit, 
vars mål det hela tiden var att till varje pris behålla makten2. Att den kunde glida 
den högsta ledningen ur handen, är Michail Gorbatjovs öde bara ett bevis på, då ett 
sådant alternativ inte ansågs realistiskt över huvud taget för den tidigare eliten. Or-
well skulle tveklöst se hur dagens informationssamhälle gör att hotet växer mot vår 
integritet. Tekniken och den oheliga alliansen mellan staten, kapitalet och godtrogna 
användare har redan försvagat demokratin i grunden. Enligt Rudbeck (2016) gör 
vår vilja att bli sedda oss till nyttiga idioter, eller exakt samma uttryck som tidigare 
användes om de socialistiska diktaturernas lydiga medhjälpare. Har vi bara gått ett 
varv där vi ett halvsekel efter Orwells dystopi,  återgått till samma premisser, och 
där vi inte lärt oss någonting? Vägen tillbaka till diktatur eller inskränkt demokrati 
synes många gånger vara snabbare än vägen mot demokrati och yttrandefrihet. 

Demokratins kriser – hot och möjligheter –  
Östeuropa och den arabiska våren, samt Turkiet
Efter det andra världskrigets slut var Europa och stora delar av världen indelat i 
två sinsemellan totalt väsensfrämmande block, de västliga industriländerna med 
demokratiska statsbildningar eller med gradvis framväxande demokrati, och å 
andra sidan de statssocialistiska diktaturerna med total kontroll av statsmakten, 
praktiskt taget all produktion i offentlig regi och total press- och mediekontroll. 
Under hela efterkrigstiden urholkas så småningom de socialistiska diktaturstater-
na för att sedan sönderfalla efter Berlinmurens sammanbrott den 3 oktober 1989. 
Inom de västerländska demokratierna pågick under samma tid en medveten strä-
van att via samhällsinformation och kommunikation koppla samman de offentliga 
strukturerna med medborgarna, civilsamhällets organisationer samt näringslivet. 
Tanken var framförallt en större effektivisering av samhället som genom förbättrad 
kommunikation mellan olika organ och organisationer skulle bidra till en förbättrad 
demokratikvalitet, högre levnadsnivå och bättre livskvalitet eftersom kopplingen 
mellan medborgarnas önskemål och utfall av policies inom olika förvaltningsom-
råden skulle underlättas och politiken alltså kunna förbättras och effektiveras. På 
den andra sidan järnridån var kontrollen av informationsströmmar och kommuni-
kationsmönster total, och underställd säkerhetsmyndigheter och polisväsende, och 
synbarligen minst lika effektiv, men mot en väsensskild bakgrund. 1989 blev det 
stora omvälvningar framförallt i Europa då muren bokstavligt talat rämnade och 
järnridån med den. Nu vidtog en besvärlig omställning, eller i vetenskapliga termer, 
transitionsprocess för de forna östeuropeiska ländernas ekonomi och förvaltning, 
samt politiska system, även om de flesta av dem innan de inlemmats i den sovjetiska 
maktsfären haft välfungerande demokratiska system relativt sett, och välfungeran-
de ekonomier. Konvergensteoretiker, de som alltså hävdat att de ekonomisk-politis-
ka systemen skulle utvecklas mot varandra för att snarast ingå i liknande strukturer, 

2  För en utmärkt analys av hur makteliter även i modern tid  byggs upp, se vidare Wolvén 2012, 36 ff. 
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innan Sovjetunionens sammanbrott, skulle få rätt, men till priset av svåra omställ-
ningar, både politiskt och ekonomiskt för de berörda östländerna. 

Sovjetunionens federativa system hade krackelerat under någon tid innan sam-
manbrottet och landet förlorade två tredjedelar av sitt territorium och sin befolkning 
i och med uppkomsten av nya självständiga stater. Det nya Ryssland kom till med 
svåra födslovåndor eftersom vare sig demokratiska traditioner eller ekonomiska 
strukturer hade prövats i modern tid. Övergången till någon form av marknadseko-
nomi har visat sig ha problem. Även Kina har undergått förändringar i riktning mot 
en socialistisk marknadsekonomi, liksom även Vietnam. 

Denna gång gäller fokus dock Östeuropa, framförallt de nya medlemsländerna 
vilka tidigt verkat för en anslutning till EU efter frigörelsen, i syfte att påskynda 
både demokratisk och ekonomisk utveckling. Det var dock knappast realistiskt att 
kunna ta igen försprånget som de tidigare EU länderna hunnit få med längre med-
lemskap. Transformations- och förändringsprocesserna blev genomgripande, och 
för antagning som EU-medlemmar krävdes enligt Köpenhamnskriterierna både sta-
bila politiska strukturer, demokratiska konstitutioner med politisk konkurrens, och 
ekonomisk stabilitet i relation till statsskuld och ekonomisk tillväxt, liksom arbets-
löshet. Partiväsendets återuppbyggnad förefaller att ha fungerat någorlunda väl, 
och mångpartisystem såg dagens ljus med fria demokratiska val och parlamenta-
rism. Regeringsbildningen verkar idag fungera för de flesta stater, och koalitionerna 
växlar. Flera av de nya medlemsländerna införde euro som valuta efter medlemska-
pet, men inte utan stora uppoffringar eftersom kriterierna på ekonomisk balans är 
höga. Gradvis ökade missnöjet med den nationella ekonomins utveckling i och med 
depressionerna 1992 och 2008, och även ett visst missnöje med EUs övernationella 
beslutsfattande gällande viktiga ekonomiska områden såsom jordbruk, industriell 
konkurrenslagstiftning, löne- och prisutveckling etc. Relativt stabila regeringar med 
mittenkoalitioner och med bred förankring tappar nu terräng gentemot ultranation-
alistiska partier på höger- eller vänsterkanten, de senare ofta arvtagare till det tidi-
gare kommunistiska monopolpartiet. I Ryssland har demokratiska strukturer aldrig 
bildats fullt ut, utan demokratin har haft begränsningar i form av särskilt gynnade 
partier, valfusk, inskränkning av press-, yttrande- och tryckfrihet samt mediernas 
roll och funktion, liksom partiväsende och fackföreningar. Nationalistiska partier, 
särskilt med koppling till den högsta politiska ledningen, banar så småningom vä-
gen för auktoritära ledare som Vladimir Putin.  

Ett samtida fenomen är demokratisträvanden i Mellanöstern och norra Afrika, 
ett fenomen som senare kom att kallas ”den arabiska våren”, och som fick sin upp-
rinnelse i Tunisien 2010 med ett lokalt uppror. Både i Tunisien, Egypten, Irak och 
Libyen var det blandat med stor oro för privatekonomin och auktoritära styrelse-
former, korruption och generationer av politiska ledare som utnyttjat systemen för 
egen vinning. Paralleller drogs till den östeuropeiska frigörelsen och den demokra-
tiseringsprocess som tog sin början efter Sovjetunionens sönderfall. Under några 
år verkade både ekonomin och politisk frigörelse gå åt samma håll och samverka 
för en friare utveckling både i Mellanöstern, norra Afrika och Östeuropa. Bakslagen 
var däremot inte långt borta, och så småningom kom fredliga demonstrationer och 
protester att tystas ned, förbjudas eller bekämpas med polisiärt övervåld, inte olikt 
massakern på Himmelska fridens torg i Kina. Processen mot frigörelse och skapan-
det av demokratiska stater för starkare ekonomisk utveckling kom helt av sig, och 
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idag är det bara Tunisien som lyckats med en något större medborgerlig frihet och 
demokratisk konkurrens, medan utvecklingen gått bakåt i exempelvis Egypten och 
Libyen, samt Syrien, i de två sistnämnda till fullskaliga inbördeskrig. 

Demokratins förfall via extrem nationalism och nationellt styrda 
media – riskerna för extrempartier inom Visegrádländerna 
EU av idag befinner sig i ett bekymmersamt läge med ökad polarisering mellan syd 
och nord, framförallt när det gäller ekonomisk utveckling och återhämtning efter den 
senaste lågkonjunkturen. Efter en kort högkonjunktur verkar handelskriget mellan 
USA och Kina, samt Brexituppgörelsen mellan EU och Storbritannien som fortfaran-
de visar på stora problem inför Brexit, skapa ekonomiska problem. En annan besvär-
lig dimension är öst-väst-spänningarna med nationalistiska tendenser och ökat stöd 
för högerextrema partier i det forna Östeuropa, framförallt de s.k. Visegrádstaterna, 
och oviljan hos dem att ta emot flyktingar enligt en fördelning mellan samtliga EU 
länder. Skiljelinjerna mellan de olika EU staterna rör även de regionala stödformer-
na. Visegrádstaterna bildades som förbund år 1991, efter ett möte i Visegrád, efter 
Sovjetunionens kollaps, och innebar ett närmare samarbete mellan Polen, Tjeckien, 
Slovakien och Ungern, vilket också har fortsatt efter att samtliga länder blivit EU 
medlemmar 1999.  Ländernas utveckling efter det postsovjetiska sönderfallet, och 
deras ekonomisk-politiska omvälvningar, har rönt stor uppskattning inte bara inom 
EU, utan även inom Världsbanken och IMF. Under den senaste lågkonjunkturen har 
dock arbetslösheten ökat och den årliga tillväxten minskat betydligt, varvid utjäm-
ningen mellan rikare och fattigare delar av befolkningen i stort sett avstannat. Detta 
kan anses vara en förklaring till ökningen av nationalistiska eller ultranationalistiska 
högerpartier, markant under den allra senaste tiden. Österrike var det första land 
inom EU med ett högerpopulistiskt parti som innebar avkylda relationer med det 
övriga EU. Idag är det Ungern och Polen som med olika policies och förändringar 
av grundlagar, ådragit sig stark kritik inom EU. Sanktionsmöjligheterna är få, och 
det lär inte gå att utdöma böter eller minskade regionala bidrag, endast offentliga 
kritiska omdömen och uppmaning till förändring av redan beslutade lagar och för-
ordningar. Det allra senaste är dock en utväg där EUs nettobetalarländer efter Brexit 
minskar sina bidrag vilket minskar möjligheterna för Polen och Ungern att få regio-
nala stöd som möjliga sanktioner. 

Freedom House som årligen uppdaterar sina demokratiindex för världens alla 
stater, skiljer mellan ett allmänt demokratiindex, som innefattar politisk och med-
borgerlig frihet, samt pressfrihet. Detta senare index är av intresse i detta samman-
hang, och visar på tydliga skillnader mellan de flesta EU-länderna och vissa tidiga-
re östblocksländer samt södra Europa. 2018 upplevde Central- och Östeuropa sin 
största demokratiska tillbakagång sedan den finansiella krisen 2008.  Medan samt-
liga EU-länder utom Ungern (som har värdet 2), får värdet 1 på demokrati-index 
generellt sett, blir uppdelningen när indelningen för pressfrihet mäts för samma län-
der följande: alla EU länder har fri press utom Italien, Grekland, Ungern, Rumänien, 
Bulgarien, Kroatien. De sistnämnda tillhör kategorin delvis fri press. Under bara ett 
enda år, 2018-2019 tappar Österrike 5 positioner, och hamnar på plats 16, medan 
Slovakien tappar 8, plats 35, Tjeckoslovakien 6, plats 40, Polen 1, plats 59 medan 
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Ungern tappar hela 14 positioner och hamnar på plats 87. Anmärkningsvärt är att 
av Visegrádländerna är det bara Ungern som under 2019 klassificeras som delvis 
fritt för press och media, medan Italien och Grekland av de äldre EU-medlemslän-
derna också tillhör denna kategori. Ungern sticker ut med endast delvis fri press, 
och dessutom lägre demokratiindex än de andra EU-länderna. Ungern var också 
det östeuropeiska EU-land som först hade ett högerpopulistiskt parti med starkt 
nationalistiskt fokus i regeringen, vilket ledde till en partiell isolation från andra 
EU-länders sida. Sedermera har andra Visegrádländer följt efter, närmast Polen, och 
det icke-demokratiska kandidatlandet Turkiet.

I detta sammanhang är det intressant att notera risken för att extrempartier, an-
tingen höger- eller vänsterextrema, tidigt stramar åt villkoren för media och fri opi-
nionsbildning, och en inskränkt yttrandefrihet korrelerar därvid också med ökad 
nationalism och konstitutionella förändringar i mer auktoritär riktning. Tidigare 
fullt demokratiska rättsstater väljer inskränkningar av medborgerliga rättigheter, 
framförallt ifråga om kommunikation, vilket på många sätt påminner om Orwells 
utopiska samhälle, och där den faktiska förebilden tros ha varit Ungern. 

Österrike uppfattades en gång i tiden som ett europeiskt föregångsland, i lik-
het med den svenska modellen och ett slags brobyggarland mellan västeuropeisk 
välfärdsdemokrati och post-socialistiskt utvecklingsland. Politisk stabilitet, konsen-
sus och harmoni med ett starkt socialdemokratiskt parti som garant mot populism 
och extremhögervridning kännetecknade tiden fram till att det högerextrema Fri-
hetspartiet FPÖ 1986-2000 under Jörg Haider ingick i regeringen. Valet i april 2016 
visar att extremhögern blivit mainstream, varvid FPÖ blev landets största parti. I 
EU-valet i maj 2019 vann ÖVP, förbundskanslerns parti, stort med 35% av rösterna. 
Dagen efter EU-valet fällde ett dubbelt misstroendevotum såväl regeringen samt 
förbundskansler Sebastian Kurz, något som inte skett under efterkrigstiden. I juni 
tillträdde en expeditionsregering som verkade fram till valet i september 2019. Da-
tum bestämdes av FPÖ och SPÖ med majoritet i parlamentet. Presidentmakten har 
dock stabiliserats sedan Österrike under presidentvalets andra omgång i maj 2016 
undgått en seger för partiets presidentkandidat Norbert Hofer. Istället vanns valet 
av Alexander Van der Bellen, en ekonom med kosmopolitisk invandrarbakgrund.  
En mardröm vore om Österrike skulle ”orbaniseras”, d.v.s. följa Ungerns exem-
pel på chauvinistisk politik som under Victor Orbán, i samband med kommande 
parlamentsval. Haiders politiska inflytande renderade Österrike i tiden en plats i 
skuggan och skamvrån i EU-sammanhang, och det är fråga om detta kan upprepas 
i det starkt polariserade Österrike med stort antal asylsökande, 90 000 bara under 
2015, vilket späder på de nationalistiska strömningarna och de stängda gränserna 
mot Sydeuropa. Därefter har Österrike stängt gränserna mot Ungern, och heller inte 
velat delta i EUs program för omfördelning mellan EU länder. Pressfrihetsindex 
har gått ned till plats 16, men i väntan på höstens parlamentsval synes inga andra 
förändringar vara aktuella. 

Ungern har under Victor Orbáns tid vid makten framförallt sett en avsevärd in-
skränkning av domstolarnas oberoende ställning. Orbán själv lånar beteckningen 
”illiberal demokrati” från 90-talets politiska diskussion om stater utan en fri medie-
sektor och medborgerliga friheter, vilket gör att de istället borde ses som auktoritära 
stater. Det finns uppenbarligen en poäng med begreppet eftersom ledarna i dylika 
stater gärna betonar betydelsen av rösträtten och periodiska val som legitimering av 
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sin politik. När dessa ledare väl vunnit valen tas segern som intäkt för att utmana 
centrala hörnpelare i en liberal demokratisk samhällsordning, såsom yttrandefrihe-
ten, minoritetsrättigheter och ett oberoende domstolsväsende. Orbán har tillsam-
mans med sitt högernationalistiska parti Fidesz arbetat målmedvetet för att förvägra 
kritiska röster i oppositionen en plattform inom media och civilsamhället. I valet 
2018 vann Fidesz en förkrossande majoritet och kort därefter stängdes det Centra-
leuropeiska universitetet, internationellt finansierat av George Soros och andra fi-
nansiärer. Orban har också i samband med sin användning av uttrycket illiberal 
demokrati alltsedan 2014 uttryckt sin besvikelse över att de liberala demokratierna 
visat sig ha en så svag ekonomisk-politisk utveckling. Hans fokusering på Ryssland, 
Kina, Singapore och Turkiet, är legio, i det sistnämnda fallet dock innan revolutions-
försöket i Turkiet sommaren 2016. Under de två senaste åren har dock tusentals 
personer demonstrerat på gatorna, tillsvidare utan effekt. 

I Tjeckien började Milos Zeman, efter att ha tillträtt som president 2013, att försö-
ka förflytta den reella och formella makten från den parlamentariska demokratin till 
presidentposten, medan Robert Ficos regeringsparti ”Riktning – socialdemokrati” 
gått i en alltmer etniskt nationalistisk riktning under senare år. Den tjeckiska premi-
ärministern Andrej Babiŝ har omgett sig med nära allierade media för att undvika 
negativ rapportering. Slovakien har under de allra senaste åren skakats av korrup-
tionsrykten och kopplingar mellan regeringstjänstemän och organiserad brottslig-
het, och mordet på den undersökande journalisten Ján Kuciak 2018 förklarar i viss 
mån den låga ranking på plats 35 efter fallet på 8 enheter. Dock sker en markant 
förändring i mars 2019 i och med valet av advokaten och företrädaren för det lilla li-
berala partiet Progressiva Slovakien Zusanna Caputová till president, men vad detta 
innebär på lång sikt är det för tidigt att uttala sig om. 

Utvecklingen i Polen väcker frågan om demokratiskt valda beslutsfattares rätt att 
fatta beslut som undergräver rättsstaten under några som helst omständigheter. Ef-
ter parlamentsvalet i oktober 2015 fick det nationalkonservativa partiet Lag och rätt-
visa (Pis) majoritet i parlamentet. Denna majoritet räckte dock inte för att ändra den 
polska grundlagen eller författningen inledningsvis. Av denna anledning valde den 
polska regeringen, samt parlamentet, att istället begränsa författningsdomstolens 
möjligheter att förklara lagar grundlagsstridiga, eller oförenliga med konstitutionen. 
Endast några veckor senare beslöt regeringen att de statligt ägda medierna - radio, 
TV, och en nyhetsbyrå, åtminstone tillfälligt blir direkt underställda regeringen. Ef-
ter detta har huvuden rullat i överförd bemärkelse, höga chefer men även för reger-
ingen misshagliga journalister, har fått sparken. Som företeelse är detta unikt för 
en västlig demokrati efter andra världskriget och mot bakgrund av en demokratisk 
utveckling sedan den polska frigörelsen 1989. Det verkar alltså som om premiärmi-
nister Beata Szydlo har gett termen ”polsk riksdag” ett nytt och tidsbestämt ansikte! 
Lag och rättvisa (Pis) dominerar fortfarande politiken, under sin ordförande Jaros-
law Kaczynski, och det är främst Polens president Andrzej Duda, som förmått agera 
då han i slutet av 2018 lade in sitt veto mot en lagändring som föreslagits av det 
euroskeptiska Pis. Lagändringen var avsedd att gynna större partier, och detta hade 
i så fall blivit aktuellt under EU-valet i maj 2019. Det hade i så fall krävt 16.5% av 
rösterna för ett mandat, och hade klart gynnat Pis på bekostnad av mindre partier. 
Presidenten såg detta som alltför långt från vad som är standard för proportionerlig 
representation, och han stod som garant för något av en rättsstatlig rimlig ordning.
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Men detta speglar på alla sätt den tilltagade högerpopulismen och nationalkon-
servatismen inom de sk Visegrádländerna, även om de andra tre inte valt att ställa 
saken på sin spets på samma sätt. Ungern har dock knäsatt principerna om tvång-
ströja på demokratiska institutioner tidigare, om än detta land inte har gått lika långt 
i sina försök att dominera de grundläggande demokratiska fundamenten som parla-
ment, regering, författningsdomstol och den fjärde statsmakten.

Den polska utrikespolitiken förändrades i och med högerpartiets PIS’ seger i ok-
tober 2015. Tidigare var banden till Tyskland starka, nu blev Storbritannien viktigt 
som en motvikt till Tyskland. I och med Brexit uppstår en ny situation, eftersom 
Storbritannien var det land som starkast slog vakt om de nationella statliga maktbe-
fogenheterna, men också det land som starkast velat begränsa EU-migrationen, då 
exempelvis över 700 000 polacker bor i Storbritannien som saknar personsignum, 
och således saknar statliga spärrar för att leva och bo där, utan hinder för arbete, 
bostad, eller sociala rättigheter. I början efter antagningen 2004 var Polen helt för 
EU-kommissionen som oberoende instans, medan man gradvis inom Visegrádlän-
derna med de starkare nationalistiska strömningarna övergått till ett starkare stöd 
för Rådet. Nu har Brexit ändrat situationen ytterligare i dessa länder, som nu efter 
att ha förlorat en allierad, i sin tur inneburit ett närmande till Tyskland och Angela 
Merkel. Detta kan kännas som en paradox efter deras inbördes olika syn på migra-
tion och flyktingar, men ytterst fruktar denna gruppering att den ekonomiska inte-
grationen nu stärks och att euroländerna driver spelet mot en fiskal och bankunion, 
längs federala linjer. En dylik integration skulle i varje fall leda till kriser i flera euro-
länder, och med Brexit som realitet skulle tanken på en två-hastighets Europa, som 
ju på intet sätt är ny, ytterligare öka sin attraktivitet, och helt logiskt eftersom EU 
måste avancera för att inte förbli statiskt med risk för atrofi.

EU-kommissionens ingripande mot Polen väcker debatt och viktiga principiella 
frågor på många olika plan. EU tar för första gången i bruk sitt verktyg det s.k. Arti-
kel 7-förfarandet för att granska om ett land lever upp till rättsstatens principer. En-
ligt denna artikel i EUs författning kan övriga medlemsländer agera mot ett EU-land 
som anses ”allvarligt åsidosätta” de värden som anges i författningens artikel 2, om 
grundläggande fri- och rättigheter. Det berörda landet kan i ett sådant fall bli av med 
sin rösträtt. Processen sker i tre steg, först en uppskattning av situationen, och om 
det finns tydliga tecken på att rättigheter åsidosätts, avges ett yttrande. Om detta inte 
räcker utfärdas i nästa steg en rekommendation om åtgärder att göras inom en viss 
tid. Om inte detta heller fungerar, öppnas för sanktioner enligt artikel 7, dock endast 
om enhällighet råder bland övriga EU-länder. En förkrossande majoritet av EU-par-
lamentets ledamöter – 513 mot 142 – röstade för en icke-bindande resolution som 
kräver att Polen respekterar författningsdomstolen och rättssäkerheten. Om reger-
ingen i Warszawa motsätter sig detta, bör EU-kommissionen agera. Dock har varken 
kommissionen eller de andra EU-ländernas regeringar valt att löpa linan ut, kanske 
för att inte demonstrera de interna problemen inom EU efter Brexitprocessen, eller i 
vetskap om att Ungern aldrig skulle ställa sig bakom en fråntagen rösträtt i Europe-
iska rådet för Polen. Martin Schulz, den tyska utrikesministern, har kallat de polska 
reformerna för en ”Putinisering” av Polen redan under våren 2016. I själva verket är 
det också en stark signal emot Ungern och de övriga Visegrádländerna, men frågan 
är om detta på sikt får några som helst konsekvenser i Polen och de övriga länderna. 
Turkiet som potentiell EU-medlem och dess ansökan om visumfrihet under hjälpen 
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med flyktingströmmen till Europa, har intresse av att ansökningsprocessen accele-
rerar. Turkiets utveckling med en omfattande inskränkning av yttrandefriheten, och 
väg mot total autokrati med uppsägning av 60 000 personer i offentlig tjänst, efter 
det s.k. försöket till revolution, visar hur lätt tidigare landvinningar i ett sekulärt och 
för-demokratiskt land kan vändas i sin totala motsats. Köpenhamnskriterierna för 
Turkiets antagande som EU-medlem visar att detta knappast kan bli aktuellt i den 
närmaste framtiden, kanske inte ens till år 2023, som föresvävar president Erdogan 
inför Turkiets 100 års jubileum som modern stat.

Möjligen har de ledande liberala demokratierna varit passiva i sin kamp mot 
de auktoritära krafterna, och överskattat utbredningen av de liberala demokratiska 
värderingarna under åren efter Östeuropas frigörelse. Flera av de forna öststaterna 
försökte visa upp att de uppfyllde EU:s medlemskriterier, de s.k. Köpenhamnskri-
terierna, om demokrati, mänskliga rättigheter, rättstatsnormer och minoritetsskydd 
innan de antogs som medlemmar. Efter detta, och mot bakgrund av den ekono-
miska depressionen 2008, och flyktingkrisen under de senaste åren, verkar däremot 
viljan att handla enligt dessa värderingar successivt ha mattats av (se vidare Roth 
2016 samt Racz 2016, 38 ff).

Avslutning: EUs flyktingkris och hoten efter Brexit
Tiden efter den senaste depressionen verkar bli EUs ödesår med det brittiska utträ-
det ur EU efter folkomröstningen i juni 2016, och övergångstiden med resultatlösa 
förhandlingar med EU och en trolig hård Brexit. Samtidigt sker en viss ökning av 
migranter och flyktingar till Europa, främst via Medelhavet, medan personer från 
Syrien och Afghanistan minskar. Till detta kommer även olika former av regional na-
tionalism med strävanden till självständighet för regioner som tidigare åtnjutit viss 
autonomi, och som i många fall har en särpräglad identitet med annat språkbruk 
och en tidigare historia som självständiga små stater, såsom Skottland, Katalonien 
och Baskien och i viss mån även Norditalien. Skilsmässan mellan Tjeckien och Slo-
vakien gick smärtfritt och båda staterna kunde antas som nya EU medlemmar 2004 
medan de andra områdena trots folkomröstning eller framgång för regionala natio-
nalistiska partier inte lyckats föra förhandlingar med sina moderländer. I denna tur-
bulenta tid sätts hela EU-konstruktionen på hårda prov, med Visegrádländerna som 
verkar gå sin egen väg med större framgångar för ultrahöger- och nationalistiska 
partier som vinner terräng, och där demokratiska institutioner som press- och ytt-
randefrihet, samt frihet för media att nå ut till folket, begränsas. Den särskilt allvar-
samma utvecklingen i Polen med gradvis inskränkta rättigheter för media, och en 
utnämningspolitik där regeringsmakten kontrollerar en tidigare tämligen fri press 
och yttrandefrihet, har också fått konstitutionella konsekvenser där. Protester från 
EUs sida synes verkningslösa då sanktionsmöjligheter, precis som i Österrike och 
Ungern tidigare, inte kan tillgripas, vare sig ekonomiska eller politiska sanktioner. 
Den yttersta orsaken till att dessa länder vill gå sin egen väg, är drivkraften att be-
stämma över flyktingmottagandet själv, utan EU som koordinerande instans. Reellt 
sett är också andra organisationer såsom frivilligorganisationer, och tredje sektorn i 
farozonen då deras verkningsfält kringskärs genom lagstiftning. Processerna företer 
många likheter med etablerade demokratier som efter en period med auktoritärt 
ledarskap, också fått vidkännas stora inskränkningar i medborgarnas personliga liv 
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och verksamhet. Här ligger parallellen till Tredje rikets tillkomst nära, men i minst 
lika hög grad sovjetiseringen efter det kalla krigets utbrott.

Vi har företagit en tidsresa gällande pressfrihet och samhällskommunikation, 
och demokratisk utveckling, framförallt inom Europa. Uppenbart är att ett av de-
mokratins fundament – press- och yttrandefrihet – är viktigt för bibehållandet av 
en demokratisk konstitution och rättsväsende, men att stater som glider mot större 
intolerans, eller nationalism, och därmed upphävande av dessa friheter, löper risk 
för auktoritärt styrelseskick över tid.  Och givetvis att länder som demokratiseras 
efter en längre eller kortare period av autokrati, kanske med bristande traditioner 
gällande yttrandefrihet, relativt lätt kan glida tillbaka till ett tillstånd med repressiva 
och inskränkta medborgerliga fri- och rättigheter.

Den andra tendensen är medieexplosionen i den fria världen. Den offentliga are-
nan i Sverige – och resten av västvärlden – dominerades länge av ett fåtal aktörer 
inom den tryckta pressen, flankerades av radio och TV-kanaler som helt eller delvis 
utgjordes av statliga monopol. Visst har det alltid funnits en pluralism av offentliga 
röster. Men i och med digitaliseringen har mångfalden exploderat. Konkurrensen 
är i dag stenhård. Utvecklingen är ett pedagogiskt exempel på hur ny teknik och 
marknadskrafter samspelar i att stöpa om en hel bransch. Ett centralt fenomen un-
der kapitalismen som den österrikiska ekonomen Joseph Schumpeter för över 70 år 
sedan döpte till ”kreativ förstörelse”. 

Cirkeln är sluten, en återgång till tiden innan demokratin, oroväckande ten-
denser i ett krisdrabbat EU med kaotisk situation i Mellanöstern, främst Syrien och 
Egypten samt Afrikas horn med Libyen, Somalia, Etiopien och Eritrea. Vägen mot 
demokrati och fullständigt fri press har tagit århundraden eller decennier, men kan 
väldigt snabbt raseras av undantagstillstånd och konstitutionella förändringar. De-
mokratins kris härrör från det klassiska uttrycket att den är det enda system som i 
sig bär fröet till sin egen undergång, genom friheten som fel utnyttjad ger radikala 
eller konservativa krafter fritt spelrum. Vi har gått klockan runt, och tampas med 
det dialektiska dilemmat där de auktoritära krafterna skapar ett nytt Orwellianskt 
samhälle med begränsande aktioner från public service i vissa länder, även de som 
rankats högt inom pressfrihetsindex.

En avslutande reflektion: överlever demokratin – yttrandefriheten och journalis-
tiken – Facebook och sociala medier? Är det en chimär att ordet aldrig varit friare 
åtminstone i de sex länder som toppar pressfrihetsindex?  Frågan kvarstår i retorisk 
mening, och kanske med HC Andersens ord: Se det är en annan historia.
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Inledning
En gammal sanning är att osäkerhet och risk hänger ihop och eftersom osäkerhet är 
ett ofrånkomligt tillstånd är risk, risktagande och riskhantering ingenting nytt. Ändå 
tycks intresset för dessa frågor öka för varje år, inte minst inom finansområdet. Det 
beror dels på att de finansiella risker som företag och andra verksamheter har att 
hantera ibland (allt oftare) leder till kraschlandningar, dels på att riskerna i det fi-
nansiella systemet ibland (allt oftare) resulterar i nationella och/eller internationella 
kriser. Knappast någon har väl kunnat missa Enron-skandalen i USA i början på 
2000-talet, då energibolaget Enron, landets sjunde största företag, gick i konkurs och 
drog med sig världens femte största revisionsbyrå, Arthur Andersen, i fallet. Inte 
heller har väl någon kunnat undgå diskussionerna efter den finanskris som världen 
fick bevittna åren 2007-2009 och som lämnade Europas skattebetalare med en nota 
på drygt 4 500 miljarder euro.

Uppmärksammade konkurser har förekommit i såväl Sverige som utomlands så 
länge företag har funnits (notera exempelvis Kreuger-kraschen på 1930-talet) och 
finanskriser har hundratals år på nacken (märk till exempel att Sverige drabbades 
av tre finanskriser på 1900-talet), men botemedlen tycks vara få. Världsutvecklingen 
(med ökad globalisering och allt mer sammanflätade ekonomier, tilltagande digita-
lisering och ett växande risklandskap) gör dessutom riskerna så mycket större nu än 
tidigare och effekterna när något går fel så mycket mer kännbara.

Mot denna bakgrund är syftet med detta kapitel att diskutera och kritiskt analy-
sera frågor relaterade till finansiella risker och i synnerhet risker i finansiella system. 
Utgångspunkten är företrädesvis egna studier inom området i form av redaktörskap 
för två antologier, två vetenskapliga artiklar och fem bokkapitel.

Resten av kapitlet är disponerat enligt följande: Härnäst görs en beskrivning av 
finansiella risker på basis av begreppen osäkerhet och risk, riskers ned- och uppsida, 
olika sorters risker och riskers väsentlighet. Därefter följer en genomgång av risker 
i finansiella system. Det avsnittet består av vad som utmärker finansiella företag 
(finansbolag, banker och andra finansinstitut, försäkringsbolag med mera), finans-
kriser och då särskilt den globala finanskrisen 2007-2009, vidtagna åtgärder som 
en följd av krisen och effekter av dessa åtgärder. Ett avslutande avsnitt rundar av 
kapitlet.

Finansiella risker

Osäkerhet och risk
Eftersom företags utbetalningar (och kostnader) normalt föregår deras inbetalning-
ar (och intäkter) handlar all affärsverksamhet om osäkerhet och att ta risker för att 
nå ekonomiska mål. Utan risktagande är det svårt att kamma hem någon ekonomisk 
förtjänst. Oavsett om de säljer varor och/eller tjänster, satsar privata företag resurser 
och lägger ut pengar för att framtida försäljning ska ge klirr i kassan och därmed 
avkastning på satsat kapital (se figur 1). Det gäller när företag startas, när de inves-
terar, när de går in på nya marknader, när de utvecklar nya varor och/eller tjänster 
och så vidare. Allt som görs är mer eller mindre riskfyllt och riskerna är i grund och 
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botten finansiella (även om också ett flertal andra risker finns närvarande). Exempel-
vis uppstår en finansiell risk när företag tar banklån för att finansiera investeringar 
eller inköp.

Figur 1: Affärsmässigt risktagande.

Arwinge et al. (2018) noterar att osäkerhet och finansiella risker även gör sig gällande 
i offentliga organisationer med uppdrag att producera välfärd av hög kvalitet 
och på ett kostnadseffektivt sätt. Välfärdsproduktionen i Sverige är i huvudsak 
skattefinansierad, vilket innebär att medborgarna betalar efter förmåga och konsu-
merar efter behov. De inbetalningar i form av avgifter som görs i samband med 
konsumtionen är ofta närmast symboliska. Oaktat detta är varken kvalitetsmål eller 
ekonomiska mål i offentlig verksamhet oproblematiska. Detta exemplifieras bland 
annat i form av bulletiner om att vissa landsting har svårt att upprätthålla kvaliteten 
i vården och klara ekonomin. 

För att kunna navigera någorlunda framgångsrikt i en osäker miljö strävar så-
väl privata företag som offentliga organisationer efter att omvandla osäkerheten till 
risker som kan mätas i sannolikheter och som på så sätt går att förhålla sig till. Risk 
handlar om variationer i utfall som kan vara mer eller mindre bra eller dåliga.

Riskers ned- och uppsida
Ofta likställs risk med något negativt. Då handlar det om att reducera eller undvika 
risker, alternativt att överföra riskerna på andra. Många risker är heller inte önsk-
värda. Det gäller till exempel risken för att pengar förskingras. Det är således inte 
konstigt att den uppmärksamhet som risker fått de senaste åren främst har hand-
lat om att skydda sig mot negativa följder. Det blir lätt så när utgångspunkten är 
obehagliga erfarenheter från företagsskandaler, finanskriser med mera. Dessutom 
undviker människor normalt handlingsalternativ med stor spridning i sannolikt ut-
fall om det finns alternativ med liten spridning och många är villiga att betala för att 
undvika negativa utfall, till exempel genom att teckna försäkringar. 

Mycket av den konventionella riskhanteringen i företag och andra verksamheter 
kan kritiseras för ett alltför snävt fokus mot riskers nedsida och för att inte se upp-
sidan av risk som en möjlighet till positiva utfall (Öhman och Johanson 2019). Af-
färsrisker och andra risker är tänkta att skapa värde åt uppdragsgivarna, oavsett om 

varor och tjänster

resurser

utbetalningar

försäljning

inbetalningar

Privata företag
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det är ägare till privata företag eller medborgare som konsumerar den välfärd som 
offentliga organisationer producerar. Positiva risker behöver uppmärksammas för 
att kunna ta vara på uppkommande men svårförutsägbara möjligheter. Vissa risker 
är med andra ord värda att ta i lagom omfattning.

Olika sorters risker
Det finns mängder av risker och litteraturen visar att riskklassificeringar kan göras 
på många olika sätt, att skillnaderna mellan olika klassificeringssätt kan vara ganska 
stora och att olika risker ofta går in i varandra. Arwinge et al. (2018) ger exempel 
på ett klassificeringssätt och gör då en första uppdelning i externa och interna risker. 
Externa händelser anses svåra att påverka och riskerna är därför stora. Det som går 
att göra är att omvärldsbevaka, göra scenarioanalyser och förbereda sig genom att 
vara proaktiv (exempelvis att inte göra sig beroende av en enda kund eller en enda 
leverantör). Ett exempel på en extern systembetingad risk är den ovan nämnda finans-
krisen. Det är ofta svårt att förstå systemsamband och få har beredskap att agera 
om och när något oväntat händer. Politiska risker och risker kopplade till konjunkturför-
ändringar kan ses som särskilda sorters risker eftersom de beror på vad stater eller 
överstatliga organ gör respektive hur konjunkturen utvecklas.

De interna riskerna kan vara av olika slag. Alla företag är utsatta för affärsrisker 
som exempelvis kan följa av att en viktig kund eller leverantör väljer att avsluta 
affärsrelationen. Det kan också gälla satsningar i politiskt osäkra länder. Operativa 
risker kan härledas till fel i företagens hantering, i processer och system eller i fråga 
om problem som dataintrång och förskingring. Ibland används uttrycket marknads-
risker, det vill säga risker som har sin grund i ändrade marknadsvillkor. Det kan 
kopplas till råvaror, underleverantörer, kunder etcetera. Inte sällan är marknads-
riskerna relaterade till förändrade prisnivåer och således kan hushåll se sjunkande 
priser för bostadsrätter som en marknadsrisk (samtidigt som det också skulle kunna 
betraktas som en systembetingad risk med tanke på riksdagsbeslut om förändrade 
amorteringskrav).

Normalt beaktas både inneboende risker (risker före kontroller) och residualrisker 
(risker efter kontroller). Inneboende risker följer ofta av affärsverksamhetens ka-
raktär och av vissa kritiska affärsprocesser. Kontroller kan reducera dessa risker, 
men i de allra flesta fall kommer det att finnas kvarvarande risker även efter gjorda 
kontroller. Inneboende risker ställs ofta mot framväxande risker (som kan vara både 
externa och interna). En ryktesrisk avser att ett företags anseende kan försämras ef-
ter kundklagomål eller dylikt, vilket i sin tur kan skada varumärket. Ibland räknas 
riskerna för felaktiga strategiska beslut som en egen risktyp. En strategisk risk är 
kopplad till dåliga strategiprocesser eller brister i strategiskt genomförande. Risker 
kopplade till brister i regelefterlevnad kallas ofta för compliance-risker, medan juri-
diska risker kan handla om avsaknad av ändamålsenliga avtal. Juridiska risker ingår 
normalt som en del i begreppet operativ risk. Det finns också exempel på bransch-
specifika risker. Försäkringsbolag har att hantera försäkringsrisker och banker måste ta 
hänsyn till kreditrisker, det vill säga risker på grund av ändrade kreditvärdigheter 
hos vissa kunder. 

Avslutningsvis kan noteras att Kaplan och Mikes (2012) gör en åtskillnad mellan 
vad de kallar för förebyggbara risker, främst operativa risker, som behöver reduceras, 
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strategiska risker och affärsrisker, som kan vara värda att ta i lagom omfattning, och 
externa och politiska risker, vars effekter i bästa fall kan mildras genom lämpliga för-
beredelser. Det är också värt att påpeka att alla ovan uppräknade risker kan inverka 
på privata företags och offentliga organisationers pengaflöden både direkt (i form 
av oförutsedda utbetalningar) och indirekt (i form av svårigheter att bedriva verk-
samheten).

Riskers väsentlighet
Inställningen till risk spelar stor roll när en företagsledning ska bedöma vilka hot 
som ska tas på allvar och vilka som är att betrakta som acceptabla affärsrisker (Ar-
winge et al. 2018). Ledningens inverkan på företagets risk- och kontrollkultur ska 
alltså inte underskattas. De signaler som sänds ut kan å ena sidan möjliggöra att 
riskhanteringsfrågor prioriteras och å andra sidan motverka att sådana frågor får 
den uppmärksamhet de förtjänar. Här kommer begrepp som riskaptit, riskattityd, 
riskkapacitet och risktolerans in i bilden. Vilken mängd och typ av risk är företaget 
berett att ta? Vilken attityd till risk har företaget (från riskavert till riskbenäget)? 
Vilka resurser kan företaget skaffa för att möta olika risker? Vilket risktagande kan 
tolereras? 

Ett sätt att närma sig riskers väsentlighet är att utgå från bedömningar om san-
nolikheten för en risk och riskens följdverkan (Arwinge et al. 2018). Sannolikheten 
kan skattas utifrån hur ofta en riskhändelse beräknas inträffa under en viss period. 
Följdverkan kan beräknas i termer av ett värde som risken skulle betinga om den 
blev verklighet. Sannolikheten för att något ska inträffa kan vara liten eller stor (vil-
ket symboliseras av den horisontella linjen i figur 2) medan följdverkan kan vara 
föga betydande eller mycket betydande (vilket symboliseras av den vertikala linjen i 
figuren). Det finns alltså fyra typfall, från liten sannolikhet och föga betydande följd-
verkan i det nedre vänstra fältet till stor sannolikhet och mycket betydande följdver-
kan i det övre högra fältet.

Figur 2: Riskers väsentlighet i termer av sannolikhet och följdverkan.

Mycket betydande följdverkan

Föga betydande följdverkan

Stor sannolikhetLiten sannolikhet
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Detta preventiva verktyg synliggör vilka risker som är mest väsentliga genom att 
multiplicera riskers sannolikhet med dess följdverkan. Beräkningarna kan sedan re-
dovisas i olika diagram för att visa vilka risker som är särskilt väsentliga och därmed 
viktigast att uppmärksamma och prioritera (oavsett om det handlar om finansiella, 
operativa, strategiska eller andra risker). De risker som hamnar i det övre högra 
fältet skulle då ges företräde.

Forskare som är kritiska till denna typ av förenklade hjälpmedel (Mikes 2009; 
Power 2009) riktar in sig på att framtiden är genuint osäker och att det då framstår 
som mer eller mindre meningslöst att försöka beräkna risker och kanalisera före-
tagets resurser utifrån sådana beräkningar. I sammanhanget talar Taleb (2007) om 
”svarta svanar”, det vill säga oväntade händelser som borde vara unika men som 
envisas med att dyka upp gång efter annan. Resonemanget om svarta svanar ger vid 
handen att det är det övre vänstra fältet i figur 2, där sannolikheten förefaller vara 
liten men följdverkan stor, som företag borde rikta in sig på, men hur ska de göra 
det? Det fältet rymmer sådana saker som är mycket svåra att förutse och därmed att 
hantera. Power (2007) menar att ett sätt skulle vara att överge tron på sannolikheter 
och riskkalkyler och i stället verka för att vara mentalt förberedd på genuina över-
raskningar. Ett sådant förhållningssätt (och en därtill hörande omprioritering av de 
resurser som då läggs på förenklade hjälpmedel) skulle kunna leda till förbättrad 
anpassningsförmåga och därmed bättre förutsättningar att bemästra det oväntade 
när det väl inträffar. Oväntade situationer fordrar kreativitet och samarbete format 
av tillitsskapande diskussioner över tid, bland annat i form av vardagliga ”risksam-
tal”.

Risker i finansiella system

Finansiella företags villkor
Öhman och Johanson (2019) gör en poäng av att finansiella företag (till skillnad från 
de flesta andra företag och verksamheter) har risk som kärnverksamhet. Uppgiften 
är att ta finansiella risker för att kunna förse andra med ett nödvändigt smörjmedel i 
samhällsekonomin. Av det skälet är bankbranschen särskilt lämpad för att belysa att 
risk måste ses som två sidor av samma mynt, där både nedsidan (negativ risk) och 
uppsidan (positiv risk) förtjänar uppmärksamhet. Öhman et al. (2015) för en diskus-
sion om detta utifrån att banktjänstemän och kreditkommittéer kan göra två typfel 
i samband med kreditgivning. Ett typ I-fel innebär att banker avstår från att låna ut 
pengar till företag eller privatpersoner som skulle kunna återbetala lånen med ränta. 
Ett typ II-fel innebär att banker beviljar lån som resulterar i kreditförluster.

Idealet är att bevilja sådana lån som låntagarna kan betala tillbaka och avslå lå-
neansökningar när så inte är fallet. Detta är bra för samhället eftersom besluten då 
hjälper livskraftiga företag att utvecklas och räddar icke livskraftiga företag från 
framtida konkurser. Den utdragna tidshorisonten gör dock att utfallen av kreditbe-
sluten kommer att påverkas av faktorer som inte var kända vid beslutstillfällena och 
således kan inte träffsäkerheten vara hundraprocentig. Å ena sidan leder en alltför 
stor försiktighet till att riskerna med att låna ut pengar överbetonas. Det minskar 
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förvisso kreditförlusterna, men samtidigt kan banker komma att neka lån som skulle 
kunna förbättra deras lönsamhet. Å andra sidan leder en alltför stor utlåningsiver 
till en övertro på att alla affärer kan vara lönsamma. Detta ökar möjligheterna att 
generera intäkter, men samtidigt tenderar det att leda till framtida kreditförluster. 

Att inte ta risker gör att antalet typ II-fel kommer att minska men att antalet typ 
I-fel samtidigt kommer att öka (Öhman, 2017). Om detta restriktiva förhållningssätt 
praktiseras fullt ut kommer inga pengar att lånas ut och i förlängningen kommer det 
inte att finnas någon verksamhet att sköta och heller inte tillräckligt med smörjmedel 
i ekonomin. Att ta för stora risker får ett omvänt resultat: antalet typ I-fel kommer att 
minska medan antalet typ II-fel kommer att öka. Om detta vidlyftiga förhållnings-
sätt drivs till sin spets visar tidigare erfarenheter att det kommer att skapa problem 
både för banken och för samhället. Med andra ord kan för litet risktagande vara lika 
farligt som för stort risktagande. Affärsmässigt gäller det därför att undvika onödigt 
risktagande och att ta vara på affärsmöjligheter, det vill säga att väga ett handlings-
alternativs möjliga negativa och positiva utfall mot varandra.

Ingenstans är konsekvenserna av bristande riskhantering tydligare än i finans-
sektorn och bankerna har fått lära sig detta den hårda vägen (Power 2007). År 1995 
spekulerade en anställd vid Barings Bank bort mer än dubbelt så mycket som ban-
kens eget kapital. Följden blev densamma som för Enron, det vill säga konkurs och 
ekonomiska problem för många intressenter. Mer aktuella uppgifter vittnar om an-
dra brister i bankers operativa verksamheter såsom otydliga riktlinjer, slarviga ru-
tiner, bristfällig dokumentation, företagsledningars tillkortakommanden samt rent 
brottsliga handlingar (Öhman och Johanson 2019). Hur bankers riskhantering sköts 
är inte bara avgörande för varje bank utan även för det finansiella systemet i stort. 
Att finansiella företag (främst banker) lätt hamnar i stormens öga när det blåser 
snålt har alltså att göra med deras centrala roll i samhället. För stor, eller för viktig, 
för att gå bort sig är ett ofta använt uttryck. Med det menas att i branscher av stor 
samhällsbetydelse får vissa företag inte lov att gå omkull (Sorkin 2009). Följden blir 
att samhällsviktiga företag som av egen eller andras förskyllan hamnar i allvarliga 
trångmål kommer att räddas genom regeringsingripanden. Så var till exempel fallet 
när Sverige i början av 1990-talet drabbades av en inhemsk fastighets- och valu-
takris och bankerna erbjöds så kallade räddningspaket. Internationellt utmärker sig 
finanssektorn på ett mindre smickrande sätt genom att banker och andra finansiella 
företag i vissa situationer tycks ha räknat med att bli räddade och av det skälet tagit 
överdrivet stora risker (Arwinge et al. 2018).

Larsson och Wallerstedt (2015) gör gällande att finanssektorn är mer reglerad 
än någon annan bransch och visar att den varit föremål för en omfattande reglering 
i Sverige under hela 1900-talet. Syftet, då som nu, var att forma ett väl fungeran-
de finansiellt system för att skydda insättarnas pengar. Fram till 1930-talet prägla-
des regleringen av relativt stor frihet för aktörerna på marknaden. Därefter, fram 
till 1970-talets mitt, tilltog den statliga inblandningen och de inskränkningar som 
gjordes i Sverige var omfattande med internationella mått mätt. Den internationella 
avregleringen, med USA och Storbritannien som föregångsländer, och finansmark-
nadens tilltagande globalisering gjorde det dock svårt att upprätthålla särsvenska 
regler och samtidigt delta i en internationell marknadsintegration. Internationali-
seringstrenden förstärktes genom att utländska banker tilläts etablera sig i Sverige 
samtidigt som en femtioårig valutareglering avskaffades, vilket frigjorde internatio-
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nella kapitalflöden. Styrningen av den svenska finansmarknaden anpassades allt-
mer till europeisk standard, särskilt efter Sveriges inträde i EU 1995.

Finanskriser
I grund och botten har finansiella företag samma risker att ta hänsyn till som andra 
företag, men uppgiften att förse företag och andra verksamheter med riskkapital gör 
framför allt banker och andra finansinstitut extra riskutsatta (Nilsson och Öhman 
2012). Det finns också en tendens att både externa och interna risker drabbar hela 
finanssektorn samtidigt och därmed det finansiella systemet. Genom åren har också 
världen tvingats genomleva oräkneliga finanskriser. Reinhart och Rogoff (2009) ger 
exempel på finanskriser i sextiosex länder på fem kontinenter under åtta sekel. De 
finanskriser som orsakat vidsträckta samhällsekonomiska skadeverkningar är dock 
huvudsakligen en företeelse från 1900-talets början och framåt.

Allt som oftast har risker kopplade till konjunkturförändringar legat bakom pro-
blemen i finansiella system, men även interna risker har kommit att spela bankerna 
ett spratt. Det finns bland annat rikligt med exempel på förekomsten av direkt skad-
liga belöningssystem i finanssektorn. Huvudproblemet är att medarbetares riskta-
gande många gånger har belönats mer än vad företaget fått ut av detta (Arwinge 
et al. 2018). Interna risker stod också i fokus när Sverige drabbades av den ovan 
nämnda finanskrisen på 1990-talet. Brist på erfarenheter och tradition av en avreg-
lerad finansmarknad samt allmänt dålig riskkontroll hos många finansiella företag 
i slutet av 1980-talet innebar snabbt ökade risker (Larsson och Wallerstedt 2015). De 
aktörer som tog de största riskerna under 1980-talets kreditexpansion var de som 
först drogs in i krisutvecklingen, men i stort sett samtliga banker fick vidkännas om-
fattande kreditförluster. Även försäkringsbolag berördes av krisen, om än i mindre 
omfattning.

Som den allvarligaste finanskrisen så här långt räknas den globala kredit- och lik-
viditetskrisen 2007-2009. Krisen blottlade att en på ytan stabil utveckling dolde be-
tydande obalanser med koppling till finanssektorn, vilka påverkade såväl enskilda 
länders ekonomier som världsekonomin. En av dessa obalanser var den kraftiga 
kreditexpansion som under lång tid hade präglat stora delar av västvärlden. Skuld-
sättningen hos företag och hushåll (och även i den offentliga sektorn i flera länder) 
hade tillåtits växa kraftigt. Bäckström (2019) beskriver att de synliggjorda obalanser-
na ledde till att en osäkerhet började sprida sig. Likviditeten på de internationella 
finansiella marknaderna försämrades kraftigt och interbankräntorna steg. I centrum 
fanns problemen på den amerikanska bolånemarknaden. Mer specifikt gällde det 
den del av den amerikanska bolånestocken som hade getts till låntagare med svag 
ekonomi och låg kreditvärdighet, så kallade subprime-lån. Under våren och somma-
ren 2008 fick flera amerikanska banker akuta problem som tvingade fram statliga 
ingripanden, men när de amerikanska myndigheterna i september 2018, till mångas 
förvåning, beslutade att inte rädda investmentbanken Lehman Brothers utbröt en 
akut förtroendekris i det globala finansiella systemet. Banker världen över började 
hamstra likviditet och kreditgivningen mellan de finansiella företagen på interbank- 
och penningmarknaderna ebbade närmast ut. Chockvågen gjorde att den redan vi-
kande världskonjunkturen gick till botten. Efter konkursen i Lehman Brothers steg 
interbankräntorna kraftigt även i Sverige. De svenska bankernas finansiering på 
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penningmarknaderna kunde bara ske till allt kortare löptider, något som förvärra-
des av att några storbanker hade en omfattande utlåning i Baltikum, där kreditris-
kerna i detta läge steg snabbt.

Bland de bakomliggande orsakerna till den globala finanskrisen fanns även 
grundläggande systemfel i finansiella företags riskhantering samt individers okun-
skap och girighet, men också bristande reglering och tillsyn (Stockenstrand och 
Öhman 2019). Faktum är att finanskrisen 2007–2009 kom att ses som ett stort miss-
lyckande för den finansiella regleringen och den därtill hörande tillsynen. Samar-
betsorganet för världens största ekonomier, G20, pekade bland annat på behovet av 
att förstärka den finansiella tillsynen, inte minst till följd av ett ökat misstroende mot 
bankernas vilja och förmåga att hantera sina interna risker.

Vidtagna åtgärder
Finanskrisen ledde till en översyn av gällande regelverk i främst bankbranschen, 
men även i andra finansiella företag. Enligt Cihak et al. (2013) hamnade osunda 
riskkulturer i fokus och finansiella företag tvingades gå i främsta ledet för att utveck-
la en bättre riskhantering i syfte att kunna parera negativa risker. Ambitionen från 
myndigheternas sida var att i möjligaste mån skapa större insyn i finansiell verk-
samhet, säkerställa finansiell stabilitet, minska risken för nya kriser och, inte minst, 
återupprätta förtroendet för finanssektorn och det finansiella systemet. 

Den globala finanskrisen har setts som beviset på att banker måste regleras hår-
dare inom i stort sett alla riskområden. Det har kommit regleringar inom såväl gamla 
som nya riskområden samtidigt som regelstrukturen, mängden regler och tillsynen 
förändrats dramatiskt. I sammanhanget är det på sin plats att betona att Basel-regel-
verket i bankbranschen och Solvens-regelverket i försäkringsbranschen uttryckligen 
syftar till att skapa mer motståndskraftiga finansiella företag (Öhman och Johanson 
2019). Notabelt är också att den första utgåvan av det regelverk som reglerar bankers 
verksamhet, Basel I, var på 30 sidor. Basel III, som infördes som en reaktion på ovan 
nämnda kris, omfattar 616 sidor. Till det kommer detaljregleringar på tiotusentals 
sidor och krav på bankerna att fylla i närmare 50 000 rutor i olika formulär.

Reaktionerna på krisen har i stor utsträckning handlat om att bygga ut och 
förändra de finansiella regelverken och den finansiella tillsynen. Detta arbete pågår 
alltjämt, också som en följd av en andra krisvåg åren 2010–2014. Denna eurokris var 
väsentligen statsfinansiell, men hade i flera länder ett starkt samband med krisen 
2007–2009. Bäckström (2019) pekar ut fem viktiga regelförändringar. Det gäller i) 
ökade och delvis förändrade kapitalkrav på banker (EU:s kapitaltäckningsdirektiv) 
och på försäkringsbolag (Solvens II), ii) införandet av skärpt reglering och tillsyn 
på likviditetsområdet, iii) skapandet av ett resolutionsramverk så att kostnaderna för 
fallerande banker ska hamna hos bankernas ägare och långivare och inte hos skatte-
betalarna, iv) etablerandet av makrotillsyn som prioriterad uppgift för tillsynsmyn-
digheterna och v) skapandet av europeiska tillsynsmyndigheter för bank-, försäk-
rings- respektive värdepappersområdena. 

Bäckström (2019) noterar också snabbheten i myndigheternas agerande. Med 
tanke på att finanssektorn över tid fått allt större betydelse för samhällsekonomin 
blir ett snabbt och resolut agerande från statsmakternas sida allt viktigare i krissitu-
ationer. Snabbhet och beslutsamhet är många gånger viktigare än att åtgärderna blir 
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perfekt utformade. Här har hanteringen en hel del gemensamt med vad som krävs 
i samband med naturkatastrofer och stora olyckor. Hanteringen av en finanskris 
påverkar också själva krisförloppet och avgörande blir därmed förmågan att agera 
så att det grundläggande förtroendet för det finansiella systemet kan återupprättas.

Påskyndad av den globala finanskrisen har utvecklingen gått mot att stärka den 
internationella kontrollen över finanssektorn (Larsson och Wallerstedt, 2015). På 
basis av internationella överenskommelser, i synnerhet på EU-nivå, har finansiella 
regelverk och finansiell tillsyn byggts ut och förändrats. Exempelvis har både eu-
ropeiska och nationella tillsynsmyndigheter numera till uppgift att säkerställa att 
arbetet sker på ett enhetligt sätt i hela EU. Det ska också noteras att harmoniseringen 
av finansiell reglering och tillsyn har pågått under en längre tid och att europeiska 
samarbeten mellan lokala tillsynsmyndigheter inte är någonting nytt. Nytt är däre-
mot att samarbetet numera är formaliserat i en tydligt centraliserad organisations-
struktur, vilket ger europeiska myndigheter större makt och ökade befogenheter 
(Stockenstrand och Öhman 2019). Exempelvis utgörs det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn av tre överstatliga tillsynsmyndigheter. Dessa är Europeiska bank-
myndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, 
(EIOPA) samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA). Till-
kommer gör den europeiska systemrisknämnden (ESRB) plus alla nationella till-
synsmyndigheter. Bland uppgifterna ingår att bidra till utformningen av en gemen-
sam reglering, samordna tillsynen och främja enhetligare tillsynspraxis i syfte att 
hitta EU-gemensamma lösningar på de problem som varit. Till saken hör också att 
internationell reglering och tillsyn har en tendens att bli detaljorienterad eftersom 
det är svårt att förlita sig på att principbaserade lösningar kommer att kunna tolkas 
och praktiseras på samma sätt i olika länder.

I Sverige utförs i princip all finansiell tillsyn av Finansinspektionen (FI). Uppdra-
get inkluderar bland annat tillståndsprövning, tillsyn och regelgivning för finansiel-
la företag och marknader, konsumentskydd, åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism. I en internationell jämförelse är uppdraget omfattande (i de 
flesta andra länder ansvarar två eller fler myndigheter för den finansiella tillsynen). 
Samtidigt som FI tilldelas alltmer resurser medverkar även Riksbanken, Regerings-
kansliet genom Finansdepartementet samt Riksgäldskontoret (Riksgälden) i arbetet 
med att säkerställa den finansiella stabiliteten i Sverige. Sammantaget måste den 
internationella och nationella kontrollapparaten beskrivas som mycket omfattande 
(Stockenstrand och Öhman 2019).

Även om både europeiska och svenska tillsynsmyndigheter kan välja att ut-
öva tillsyn över reglernas tolkning och efterlevnad på olika sätt har en allt större 
tilltro till makrotillsyn och dess betydelse växt fram. Är det något som vunnit mark 
under de senaste åren så är det tron på att om alla gör lika så leder det till ett bättre 
och tryggare finansiellt system (Stockenstrand och Öhman 2019). Sedan 2014 ingår 
därför denna sorts tillsyn i FI:s uppdrag. En möjlig förklaring till fokuseringen på 
makrotillsyn, vid sidan av erfarenheterna av den globala finanskrisen 2007–2009, är 
den ökade centraliseringen av europeisk finansiell reglering och tillsyn. Makrotill-
syn, det vill säga åtgärder som är relaterade till hela eller omfattande delar av det 
finansiella systemet, blir helt enkelt naturligt när ett allt mer sammanflätat finansi-
ellt system ska regleras och tillses. Även i frågor som gäller problem hos enskilda 
banker har europeiska myndigheter betonat vikten av generella åtgärder. Många av 
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de regleringar som införts efter finanskrisen är därför i huvudsak inriktade på att 
standardisera och samla in jämförbar information för att kunna identifiera och han-
tera risker i systemet som helhet. Ytterligare en förklaring kan vara att mikrotillsyn, 
det vill säga att utöva tillsyn över finansiella företag anpassad till den risknivå som 
finns i respektive företags verksamhet, är resurskrävande och svår att standardisera. 
En nackdel med makrotillsyn (i jämförelse med mikrotillsyn) är att distansen mellan 
finansiella företag och tillsynsmyndigheterna riskerar att öka.

Ett exempel på rådande makroperspektiv är att Basel III föreskriver att alla fi-
nansiella företag ska implementera en riskhanteringsmodell baserad på tre interna 
försvarslinjer som tillsammans med två externa försvarslinjer ska bidra till effektiv 
riskhantering (se figur 3). Det är en one-size-fits-all lösning och lite förenklat är tan-
ken att de risker som pockar på uppmärksamhet ska stoppas likt en utmanare som 
försöker ta sig förbi ett gäng gladiatorer (Arwinge et al. 2018).

Figur 3: En riskhanteringsmodell med flera försvarslinjer.

Modellens första försvarslinje avser den operativa verksamheten och den löpande 
riskhanteringen. Detta tydliggör att riskhantering ska ingå i allt arbete som görs i fi-
nansiella företag. Nästa försvarslinje består av riskkontroll- respektive regelefterlev-
nadsfunktioner (det vill säga compliance) som ska övervaka den löpande riskhan-
teringen. I den tredje försvarslinjen återfinns internrevisionen, vars uppgift är att på 
uppdrag av styrelse och ledning granska övriga försvarslinjer och andra riskfyllda 
förhållanden.

Riskhanteringen i den första försvarslinjen kommer att påverka riskhanterings-
arbetet i den andra linjen och likaså gäller att riskhanteringen i den andra linjen 
komma att påverka riskhanteringsarbetet i den tredje. Här är det viktigt att betona 
betydelsen av hur risker hanteras i verksamheten eftersom otillräcklig riskhantering 
i den första försvarslinjen inte kan kompenseras av övriga försvarslinjer oavsett hur 
effektiva de är. I övriga försvarslinjer (till höger om den streckade vertikala linjen 
i figuren) finns externa revisorer, som bidrar till riskhanteringsarbetet både direkt 
och indirekt, samt tillsynsmyndigheter. Eftersom både banker och försäkringsbo-
lag står under statlig tillsyn har FI en tydlig roll i kontrollarsenalen gällande dessa 
verksamheter. Ibland kan det upplevas som att framför allt compliance-funktionen, 
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internrevisorer och externrevisorer klampar in på varandras områden. Tanken är att 
den förstnämnda funktionen ska se till så att regelverk blir kända och införda i verk-
samheten, internrevisorerna ska ganska efterlevnaden av gällande regelverk och de 
externa revisorerna ska fokusera på en eventuell påverkan på företags finansiella 
rapportering. Att fastställa var gränserna går i praktiken har emellertid visat sig vara 
svårt (Lundberg 2015).

Parallellt med att nya lagar (tvingande standarder) har införts för att definiera 
hur riskhantering ska skötas i finanssektorn, har kompletterande ramverk (frivil-
liga riktlinjer) arbetats fram och implementerats i finansiella företag (Öhman och 
Johanson 2019). Det visar om inte annat den betydelse som formell riskhantering 
kommit att få i dessa företag. Såväl banker som försäkringsbolag har också anställt 
olika experter inom riskområdet såsom chief risk officers, risk managers, risk control 
officers, internal control officers, anti-fraud officers, information security officers och 
compliance officers (Arwinge et al. 2018). Risk managers och risk control officers har 
till exempel som särskild uppgift att följa upp och utvärdera kvaliteten i riskhante-
ringsarbetet.

Effekter
Det goda syftet med att lagstiftare och tillsynsmyndigheter har intensifierat för-
söken att reglera fram sundare riskkulturer i finansiella företag i finanskrisens ef-
terdyningar kan inte betvivlas. Basel- och Solvens-regelverken och FI:s tolkningar 
av dessa regler sätter gränserna för vilka risker som kan tas och utvecklingen mot 
bättre regelefterlevnad och intern kontroll har också tvingat fram ett uppvaknande 
i finanssektorn. Införda regler och riktlinjer (i form av standardiserade processer) 
medför att riskmedvetenheten kommer upp till ytan, att det blir en mer samlad syn 
på risk, förbättrade förutsättningar för ett mer träffsäkert risktagande och ökad tyd-
lighet och transparens. Därmed blir det också svårare för oseriösa företag att verka 
på marknaden. Praktiskt verksamma personer i banker och försäkringsbolag vittnar 
dessutom om minskade risker för misstag orsakade av enskilda individer (Öhman 
et al. 2015). Vidare anses compliance-reglerna resultera i att medarbetare i finansiella 
företag får ökad kännedom om sina kunder och av det skälet kan göra ett bättre ar-
bete än tidigare. Samtidigt går det inte att blunda för att införda regelverk och därtill 
kopplad tillsyn kan verka hämmande. Öhman och Johanson (2019) diskuterar sex 
sådana faror.

Den första, och kanske allvarligaste, är en övertro på att risker kan kontrolleras med 
hjälp av detaljerade regler, standardiserade procedurer, kvantitativa riskmått och 
avprickning av checklistor. På så vis riskerar införda riskhanteringsprocesser att 
skapa en falsk känsla av trygghet. Oväntade händelser kännetecknas av att de är 
just oväntade. Att hantera sådana händelser kräver en färdighet grundad på flex-
ibilitet, snabbt fotarbete och en förmåga att tänka utanför boxen, snarare än på en 
förmåga att följa rutinbeskrivningar eftersom det inte finns färdiga mallar för hur 
oväntade händelser ska hanteras (eller för att förutse det i förväg oförutsägbara). 
Föreställningen om att risker går att hantera med olika formella verktyg tenderar att 
begränsa medarbetarnas beredskap och försämra deras förmåga att handskas med 
den osäkerhet som de facto kännetecknar verksamheten i finansiella företag. Med-
arbetare kan helt enkelt bli rädda för att göra fel när det oförutsedda väl inträffar. 
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Det finns också exempel på att finansiella företag bygger upp system för kontroller 
och problemhantering samtidigt som det påtalas att det inte är säkert att just detta 
kommer att inträffa. 

Kopplad till övertron på att risker kan kontrolleras är utvecklingen mot en de-
taljreglerad reglering och tillsyn. Detta tenderar att leda till en inriktning på sådant 
som tämligen enkelt går att reglera och kontrollera, snarare än på det som är mest 
väsentligt att komma till rätta med. På så vis kan finansiella företags riskhantering 
komma att reduceras till att handla om en regelanpassning som blir närmast irre-
levant. Detaljerade krav på vad finansiella företag ska göra för att ha en acceptabel 
regelefterlevnad tvingar företagen att lägga resurser på att säkerställa att detaljreg-
lerna efterlevs. Framför allt tenderar operativa risker att hanteras i en huvudsak-
ligen byråkratisk process för att producera spårbarhet (så kallade audit trails) och 
i efterhand kunna påvisa att allt gjorts på rätt sätt, eller i varje fall inte på fel sätt. 
Vidare behöver FI och andra tillsynsmyndigheter bocka av att kontroller genomförts 
på alla områden och gällande alla detaljregler, vilket kan underminera riskkulturen 
i banker och andra finansiella företag i stället för att förstärka den. Fokus läggs i 
högre grad på att efterleva regler än på att utvärdera de underliggande riskerna och 
deras komplexitet. Paradoxalt nog kan regleringen och tillsynen då leda till ökade 
risker i finansiella företag. I sammanhanget gör Nilsson och Öhman (2012) gällande 
att en framväxande regel- och riktlinjefixering kan leda till att omdömet hos dem 
som arbetar med såväl affärs- som riskhanteringsfrågor trubbas av. De menar också 
att det kan vara klokt att inte alltid följa standardiserade procedurer fullt ut utan 
att i stället skräddarsy helhetslösningar anpassade till enskilda kunder och deras 
respektive förutsättningar.

En tredje potentiell fara är att den tilltagande regleringen och tillsynen har be-
tonat riskhantering (riskers nedsida) och tonat ned affärerna (riskers uppsida). Det 
kan leda till felfokuseringar och göra att det blir ett alltför stort fokus på att göra saker 
rätt (compliance) i stället för att göra rätt saker (business). Finansiella företag kan 
med andra ord tvingas anpassa sina interna processer för att följa ny reglering snara-
re än för att göra affärer till nytta för dem själva, kunderna och samhället i stort. Det 
finns gott om exempel på att risker, stora som små, rapporteras vidare oavsett om de 
är väsentliga eller inte och att styrelsemöten ägnas åt att bocka av kontrollmoment 
med sikte på kända negativa risker, vilket medför att liten eller ingen tid blir över 
varken för mindre kända negativa risker eller för positiva risker. En maktförskjut-
ning till fördel för risk- och regelefterlevnadsspecialister (och även it-specialister) 
och till nackdel för de som arbetar i kärnverksamheten har också kunnat spåras. Ett 
problem i samband med detta är att det kan skapa en känsla av ”vi och de” i finan-
siella företag. Med det följer också att ledningen kan välja att se riskhantering som 
en pliktskyldig verksamhet, en pålaga driven av externa krav utan tydlig koppling 
till de beslut som syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett för alla 
parter effektivt sätt. 

Även om finansiell reglering och tillsyn i grunden har ett konsumentskyddsintresse 
finns det en uppenbar risk för att omfattande regelverk på EU-nivå med långtgåen-
de dokumentationskrav leder till friskrivningar. Detaljerade regelverk tvingar med 
nödvändighet fram sätt för finansiella företag att hantera sin egen osäkerhet och 
ett tämligen enkelt sätt är att friskriva sig från ansvar. Det anmärkningsvärda är 
att ju fler regler som skapas i konsumentskyddsintresse, desto enklare är det för 
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finansiella företag att upprätta svårgenomträngliga avtal och kontrakt (även om det 
ökar den tid som medarbetarna tvingas lägga ned på dokumentation). Företagen får 
nämligen ett allt större informationsövertag gentemot kunderna och i värsta fall kan 
konsekvenserna bli att de som regleringen är till för att skydda blir de som får stå 
med ansvaret. Exempelvis tenderar produktbroschyrer att bli så långa och krångliga 
att ingen kund orkar läsa dem och därmed förlorar de sitt egentliga syfte. Att ändå 
överlämna produktbroschyrerna till kunderna, som ska signera mottagandet, inne-
bär i princip en friskrivning eftersom företaget i fråga kan hävda att kunderna fått 
fullständig information. Även i rådgivningssammanhang blir slutprodukten ofta ett 
ordrikt dokument där det redogörs för vilken information och vilka råd kunden har 
fått (Lundberg 2015). På så sätt har den ökade regleringen medfört att det numera 
går lättare än tidigare för finansiella företag att visa att en fråga har hanterats på rätt 
sätt gentemot kunden.

Ett angränsande, femte, problem är en kostsam och spretig kontrollapparat och att 
kostnaderna för detta drabbar kunderna. Finansiell reglering och tillsyn kostar pengar 
och det skulle vara naivt att tro någonting annat än att kunderna kommer att få 
stå för notan. Att leva upp till regelverken upplevs ta tid och kosta pengar, kräva 
oproportionerligt mycket dokumentation och i vissa avseenden leda till försämrad 
effektivitet. När en kostsam reglerings- och kontrollapparat slår på samma sätt mot 
alla företag i en bransch (som i fallet med finansiella företag) är det tämligen enkelt 
för företagen att övervältra kostnaderna på kunderna för att inte själva drabbas av 
lönsamhetsproblem och därmed riskera att göra ägare och andra intressenter miss-
nöjda. Detta påvisar betydelsen av att ställa ökade kostnader mot nyttan av ökad 
reglering och tillsyn. 

Den tilltagande mängden regler och de ökade kraven på tillsyn gör också att min-
dre banker och försäkringsbolag får allt svårare att både leva upp till de krav som 
ställs och att hantera de tillkommande kostnaderna för detta. Följden riskerar att bli 
utarmad konkurrens genom att inträdeskraven, och den därtill hörande kostnadsbil-
den, kan göra att små finansiella företag slås ut. De införda kraven på finansiella företag 
medför alltså att storskalighet gynnas och småskalighet missgynnas (vilket inte nödvändigt-
vis är positivt). I en undersökning av svenska banker visar Öhman och Yazdanfar 
(2018) att större banker ännu så länge inte är lönsammare än mindre banker och att 
konkurrensen från de mindre bankerna är av godo för kunderna. De konstaterar 
också att följderna av ett infört regelverk behöver beaktas så att det inte försämrar 
villkoren på marknaden i fråga. Hänsyn behöver också tas till den eventuella fram-
växten av företag som verkar inom det finansiella området utan att definiera sig 
som banker eller försäkringsbolag (så kallad shadow banking) och som därmed finns 
i en skuggsektor som inte formellt är föremål för samma reglering och tillsyn. Om 
sådan verksamhet blir utbredd och lockar kunder kan det ses som en dom över att 
kontrollkraven i etablerade finansiella företag är för högt eller felaktigt ställda. På 
samma sätt kan höga kontrollkostnader i västvärlden vara en konkurrensnackdel 
gentemot finansiella företag med säte i andra länder där regleringarna är färre och/
eller praktiseras mindre noggrant.
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Avslutning
Allt företagande är förknippat med finansiella risker. Även om företagskonkurser 
drabbar både ägare och andra intressenter är det ovanligt att konkurser leder till 
skärpt reglering och tillsyn. Undantaget är när stora börsbolag kollapsar såsom 
i fallet med Enron, där mycket stora värden gick förlorade i en av USA:s största 
konkurser någonsin. Bakomliggande oegentligheter, i synnerhet kopplade till redo-
visningen, fick kongressen att besluta om en strängare lagstiftning för att förbättra 
den interna kontrollen och den finansiella rapporteringen. När finansiella system 
kollapsar med finanskriser som följd är det snarare regel än undantag att reglering-
en och tillsynen ökar i omfattning. Responsen tycks också bli kraftfullare över tid. 
Allt sedan den globala finanskrisen 2007-2009 har finansiella företag mötts av en 
stor mängd nya lagar (tvingande standarder) och implementerat kompletterande 
ramverk (frivilliga riktlinjer) med fokus på riskkontroll och regelefterlevnad. Ut-
vecklingen har gått mot ökad detaljreglering i kombination med makrotillsyn och en 
tilltagande distans mellan finansiella företag och tillsynsmyndigheter. 

Som framgått finns både för- och nackdelar med hur den finansiella reglering-
en och tillsynen har utvecklats efter finanskrisen. En fråga som infinner sig är om 
vidtagna åtgärder kommer att leda till ett mer stabilt finansiellt system eller om de 
rent av kommer att ge upphov till nya risker. Ett problem är att det sätt på vilket 
finansiella företag arbetar med risk sägs utgöra en risk i sig. Mikes (2009) gör gäl-
lande att riskhanteringsprocesser paradoxalt nog tenderar att växa i omfattning som 
en följd av ett riskhanteringsarbete som inte verkar fungera och Power (2007) var-
nar särskilt för att formella och detaljerade checklistor som ska bockas av ger falska 
förhoppningar om att risker kan göras kända, möjliga att kontrollera och hantera. 
Budskapet är att tilltron till mer omfattande och mer detaljerad reglering och tillsyn 
skapar potentiella risker snarare än säkerställer ett stabilt finansiella system. Histo-
riska händelser säger nämligen att finanssektorn med all sannolikhet kommer att 
drabbas av nya bakslag, men inte när och inte hur. En tämligen gängse uppfattning 
är också att det inte finns någon one-size-fits-all lösning för effektiv riskhantering 
eftersom varje företag är unikt och gör klokt i att skräddarsy riskhanteringen utifrån 
både externa krav och sina speciella förutsättningar. Att mot denna bakgrund bygga 
in en systembetingad risk i det finansiella systemet förefaller mindre genomtänkt, 
särskilt med tanke på vilka problem som kan uppstå i kombination med de risker 
som är kopplade till konjunkturförändringar.

Vidare väcker de många försvarslinjerna i den införda riskhanteringsmodel-
len för finansiella företag frågan om hur många kontrolled som behövs. Teoretiskt 
tar en kontrollkedja aldrig slut, men frågan är vad ytterligare försvarslinjer tillför i 
riskhanteringshänseende. Fokus bör vara på vad som skyddas och hur det skyddas 
snarare än på att något skyddas av en mängd olika parter. Om inte annat så för att 
minska risken för att en ”vi och de”-mentalitet ska infinna sig inte bara mellan kärn-
verksamhet och stödfunktioner, utan även hos de många stödfunktioner som på 
olika sätt har att arbeta med riskkontroll och regelefterlevnad.

Avslutningsvis är det av betydelse att ta ställning till vad som låter sig förberedas 
och planeras och vad som inte låter sig göra det. Det finns alltid en risk för att en 
finanskris närmast undermedvetet förutsätts bli en repris av den föregående krisen 
(trots att så sällan eller aldrig sker i verkligheten) och att åtgärdsarsenalen anpassas 
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till detta. Lika väl kan insikten om att ingen finanskris är den andra lik leda till slut-
satsen att dessa bäst bemöts med improvisation när de dyker upp. Visserligen kräver 
något som får en omfattning och karaktär som ingen kunnat förutse att det finnas 
utrymme för improvisation, men samtidigt förutsätter framgångsrik improvisation 
en uppbyggd plattform av kunskap och verktyg utifrån tidigare erfarenheter. En re-
levant och regleringsmässig uppföljning av såväl finanskriser som finansiella risker 
fyller därför ett viktigt syfte.
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Inledning
Från mitten av 90-talet fram till början av 00-talet, under nästan tio år, undersökte 
en internationell forskningsgrupp framväxten av den nya biotekniken, eller gen-
tekniken, utifrån samhällsvetenskapliga perspektiv. Tre samhälleliga områden 
studerades, policy, opinioner och massmedia från dess att tekniken utvecklades i 
början av 70-talet fram till millennieskiftet år 2000. Forskargruppen bestod av team 
av forskare från sjutton länder och det svenska teamet leddes av Björn Fjæstad, då 
gästprofessor vid Mitthögskolan i Östersund, och vi hade förmånen att som dokto-
rander delta i projektet under Björns ledning. Projektet fick stor uppmärksamhet, 
publicerade flera böcker, många artiklar, bland annat en i Nature, och är än idag 
känt bland forskare inom området som om inte banbrytande så i alla fall först och 
störst. I det här kapitlet vänder vi tillbaka till de frågor som vi ställe oss då, för 20 år 
sedan, och undersöker vad som har hänt inom detta fält sedan vi lämnade det för 
dryga 10 år sedan. Frågor vi ställde oss då utgick från vilka etiska, legala och sociala 
effekter den nya gentekniken hade haft sedan upptäckten av DNA i början av 70-ta-
let fram till och med projekttiden. Vi studerade hur den nya tekniken utretts och 
reglerats (policy), hur tekniken presenterats och diskuterats i den offentliga diskur-
sen (nyhetsmedia) och hur allmänheten uppfattat och ställt sig till den nya tekniken 
(perception). Nu när vi vänder tillbaka till ämnet ställer vi delvis samma frågor till 
delvis samma typ av material. Men först backar vi något och ställer frågorna: Vad är 
genteknik? och Varför studerar sociologer och andra samhälls- och beteendevetare 
genteknik? Därefter återvänder vi till projektet och undrar: Vad kom vi egentligen 
fram till under de närmare tio år som vi ägnade åt studier av genteknik? och Vad 
var läget i början av 2000? Vidare undrar vi vad som hänt sedan dess när det gäller 
den offentliga diskursen och allmänhetens uppfattningar? Vi avslutar kapitlet med 
frågan: Hur är läget idag och hur ser framtiden ut?

Vad är genteknik?
Denna fråga kan te sig onödig idag. All vet väl vad genteknik är, eller gör de det? 
Det var inte länge sedan en, visserligen till åren kommen, naturvetenskapslärare 
frågade en av oss vad som händer med kroppen när generna från alla genmani-
pulerade grönsaker kommer in i kroppen. Kanske var det ett skämt, men även om 
det var det hördes stråk av oro i rösten. Vi är själva inte kunniga inom området och 
syftet med denna fråga är inte att fördjupa oss i forskningen och tillämpningarna av 
gentekniken. Vi vill bara kort ge en bild av vad genteknik är. Enkelt kan man säga 
att genetik är läran om ärftlighet och att genteknik är tillämpningen av denna kun-
skap (genteknik.nu). Med hjälp av genteknik kan man påverka och förändra i gener 
(arvsmassa) och DNA (molekylen som bär gener). Gentekniken används även inom 
genetiken för studier av ärftlighet, t.ex. hur egenskaper ärvs. 

DNA sägs ofta ha ”upptäckts” av James Watson och Francis Crick 1953. De fick 
Nobelpris för detta 1962 tillsammans med Maurice Wilkins. På senare tid har dock 
ytterligare en forskare uppmärksammats, Rosalind Franklin, som arbetade på sam-
ma institution som Wilkins. Det var hon som först lyckades avbilda DNA med en 
sorts röntgenteknik och på så sätt kunde Crick och Watson få sina studier bekräfta-
de. Vissa menar att Wilkins visade Franklins resultat utan hennes kännedom och att 
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han tillsammans med Crick och Watson på så sätt lyckades publicera sina resultat 
före Franklin. Franklin blev inte heller nominerad till Nobelpriset trots hennes ban-
brytande forskning både inom detta och andra områden. Hon dog inte långt senare, 
endast 37 år, i cancer 1958. Det är dock inte upptäckten av DNA som brukar ses som 
genteknikens födelse utan Stanley Cohens och Herbert Boyers lyckade försök 1973 
att skära en gen från en padda och få den att fungera i en E. Kolibakterie: Den så 
kallade rekombinerad DNA-tekniken var uppfunnen.

Nu för tiden finns en rad olika typer av tekniker och tillämpningsområden inom 
gentekniken. Syntetisk biologi är ett område där man gått från att kartlägga DNA 
till att kopiera och ”skriva” det på artificiell väg och på så sätt skapa nytt DNA 
(Snaprud, 2010), alltså att helt nya biologiska funktioner som inte finns i naturen 
designas och skapas. Idén och tekniken är inte ny men har under 2010-talet vidare-
utvecklats och blivit billigare. En annan teknik som utvecklats på senare tid är den så 
kallade CRISPR/Cas9-tekniken (Doudna och Charpentier, 2014). Den utvecklades av 
två forskare, Emmanuelle Charpentier, då vid Umeå universitet och Jennifer Doud-
na. Med hjälp av den tekniken kan arvsmassa enkelt redigeras genom att så att säga 
”klippa och klistra” eller skapa riktade mutationer i gener. Gentekniken kan tilläm-
pas på allt levande, mikroorganismer, djur, människor och växter, och tillämpning-
arna brukar delas upp mellan läkemedel och hälsa, respektive mat och jordbruk.

Varför studerar sociologier och andra samhälls- och  
beteendevetare genteknik?
Ny teknik har nog alltid väckt intresse utanför den teknologiska och naturveten-
skapliga sfären, inte minst i termer av risker och rena domedagsprofetior. Det finns 
också många infallsvinklar för samhälls- och beteendevetare, liksom filosofer och 
andra humanister när det gäller studier av ny teknik (Fjæstad, 1978). Det handlar 
om allt från det samhälleliga och individuella mottagandet och tillämpningen av 
tekniken till dess långsiktiga etiska, sociala och ekonomiska konsekvenser. Detta 
gäller även gentekniken. Det som kanske skiljer sig något från tidigare tekniker är 
dock att det var forskarna själva som larmade och såg risker med möjligheten att 
manipulera arvsmassa. Bland annat anordnades två konferenser där forskare möttes 
och diskuterade de etiska utmaningarna med tekniken. Vid den andra konferensen 
1975 samlades forskare från stora delar av västvärlden och mediebevakningen var 
intensiv. Konferenserna spred information om tekniken och dess risker i ett vidare 
sammanhang vilket fick stort inflytande över reglering av tekniken i västvärlden.

I och med utvecklingen av CRISPR/Cas9-tekniken höjs återigen röster som ifrå-
gasätter gentekniken, eller i vart fall vissa av dess tillämpningar, och forskarna själ-
va diskuterar igen etiska och oförutsebara risker. Jennifer Doudna, en av de som 
utvecklat tekniken, tillsammans med två av de som var med och organiserade kon-
ferensen 1975, Paul Berg och David Baltimore, menar att teknikens möjligheter bör 
begränsas när det gäller den mänskliga arvsmassan och att ett moratorium återigen 
bör införas (Baltimore et al., 2015). År 2017 publicerade Doudna, tillsammans med 
Samuel Sternberg, en bok på samma tema med titeln A Crack in Creation: Gene Editing 
and the Unthinkable Power to Control Evolution. Forskarna eftersträvar fortfarande ett 
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moratorium när det gäller vissa typer av tillämpningar av CRISPR/cas9 och så sent 
som i mars 2019 publicerade bland andra Emmanuelle Charpentier och Paul Berg en 
artikel i Nature där de föreslår hur tekniken borde kontrolleras (Lander et al., 2019). 

Den här typen av frågor, möjligheten att reparera och ändra i allt livs arvsmassa, 
berör många forskningsområden inte minst sociologins. Det är främst de etiska as-
pekterna som studerats medan till exempel den offentliga debatten och människors 
inställning till tekniken inte i lika stor utsträckning beforskats. Varför vi, och andra 
samhällsvetare ändå intresserar oss för dessa frågor hänger i stor utsträckning sam-
man med en önskan att förstå och förklara hur ny teknik uppfattas och integreras 
i samhället. För oss väckte de risker som förknippades med gentekniken också ett 
bredare intresse för hur tillämpningen av riskanalyser under den här tiden föränd-
rades från att ha varit ett instrument inom specifika områden som t.ex. finans och 
konstruktion, till att generiskt tillämpas inom nästan alla samhällssektorer och in-
stitutioner.

Vad kom vi egentligen fram till under de närmare tio år 
som vi ägnade åt studier av genteknik?
Det är inte enkelt att sammanfatta alla de många artiklar, bokkapitel, rapporter, av-
handlingar och populärvetenskapliga texter liksom debattinlägg som skrevs under 
projektets tid.  Vi begränsar oss därför till de områden som vi ansvarade för då, den 
offentliga debatten och allmänhetens uppfattningar i Sverige.

Den offentliga debatten om genteknik 1973–1999
När det gäller den offentliga debatten i Sverige studerades den i en dagstidning, 
Dagens Nyheter, från tiden när rekombinerad DNA-teknik uppfanns, 1973, till dess 
projektet startade, 1995. I slutet av projektet förlängdes perioden och i slutänden blev 
tidsintervallet 1973-1999. Anledningen till att en dagstidning valdes var antagandet 
om att det finns vissa medier som ramar in och till viss del sätter agendan för den 
offentliga debatten (McCombs, Einsiedel & Weaver, 1991). Det som publiceras i 
Dagens Nyheter sprids vidare till andra medier och bland politiker och allmänhet. 
Självklart är det inte så att journalisterna på Dagens Nyheter enkelriktat styr debat-
ten utifrån vad de väljer att skriva om utan de utgår från journalistiska praktiker i 
sina val av nyheter. Dessa praktiker inbegriper i högsta grad vad som intresserar 
möjliga läsare och påverkas av samhälleliga normer och diskurser. Utifrån dessa an-
taganden utgick vi från att Dagens Nyheters bevakning av gentekniken skulle ge oss 
en bild av hur den offentliga debatten sett ut under den undersökta perioden. 1996 
inleddes materialinsamlingen, alltså insamlingen av artiklar publicerade i Dagens 
Nyheter. För att få tillgång till de publicerade artiklarna från perioden 1973–1992 var 
vi tvungna att fysiskt besöka Dagens Nyheter och söka i deras fysiska arkiv i Stock-
holm. Från 1991 arkiverades artiklarna elektroniskt och gick att söka online. Alla 
typer av artiklar inkluderades: redaktionella, ekonomiska, kulturella, vetenskapli-
ga, insändare, sport etc. men artiklar som endast nämnde ordet utan att egentligen 
handla om genteknik uteslöts. 
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Figur 1 visar Dagens Nyheters bevakning av genteknik 1973–1999. Två tydliga 
tendenser kan vara värda att nämna. Det ena är att antalet artiklar som handlar om 
tekniken kontinuerligt ökar över tid. Det andra är att bevakningen går i vågor med 
tydliga toppar och dalar. Att bevakningen ökar över tid är inte så överraskande ef-
tersom tekniken var helt ny vid början av perioden och man kan förvänta sig att det 
blir fler artiklar desto mer känd tekniken blir och ju fler tillämpningsområden som 
utvecklas. Den andra tydliga tendensen är inte lika intuitivt förklarningsbar.

Figur 1: Intensitetsindex, indexår 1997 n= 212.

När vi analyserade innehållet, både kvantitativt och kvalitativt, fann vi att de olika 
vågorna representerade olika teman. Totalt är det fem större tematiska vågor som 
representerar faser i den offentliga debatten: Säkerhetsfasen, 1974–1980, det är den 
första perioden när tekniken var helt ny och focus ligger på fysisk säkerhet och ris-
ker i linje med den debatt som även forskarna för. Allmänhetens inställning till tek-
niken var också mycket negativ och hela 45 procent av de svarande i en enkätunder-
sökning vid tiden uppgav att forskningen borde vara förbjuden enligt lag (Fjæstad, 
1978). Den andra fasen, Etikfasen 1981–1985, flyttas fokus från fysiska risker till etiska 
risker och framförallt mänsklig reproduktion (Fjæstad et al, 1998). Den andra halv-
an av decenniet dominerades sedan av en diskussion om reglering av genteknik. 
Teknologin började nu långsamt bli en regelbunden politisk fråga. Den tredje fasen, 
Regleringsfasen 1986–1990, handlar med andra ord om reglering av tekniken och po-
litiska aspekter. Under början av 1990-talet presenterades ett antal förslag till regle-
ring och lagstiftning kom på plats, bland annat en lag om djurskydd och förbud mot 
genteknologi på mänskliga könsceller. Från 90-talets början kommer tillämpningar 
av tekniken och under den fjärde fasen, Hälsofasen 1991–1996, hamnar focus på med-
icin och hälsa, liksom genetiska diagnoser. Under den här perioden blev Sverige 
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en del av EU och EUs lagstiftning implementerades i Sverige. I den sista fasen som 
identifierades, Livsmedelsfasen, 1997-1999, är det ett annat tillämpningsområde som 
är i centrum, nämligen jordbruk och livsmedel.

Ser man på hela perioden blir den offentliga debatten mindre negativ över tid. 
Visserligen var en majoritet av artiklarna i Dagens Nyheter positiva, men de negati-
va tenderade att vara av en sådan typ att de troligtvis fick större genomslag (debatt-
artiklar och redaktionella artiklar) (Fjæstad et al, 1998). Analysen av debatten visar 
också att parlamentariska utredningar och lagstiftning tycks lugna ner debatten till 
dess att en ny fråga debatteras och fram till dess att även denna hanterats (Olofsson, 
2002). 

Allmänheten 
I Eurobarometerundersökningen avseende bioteknik 1996 var Sverige ett av de mest 
skeptiska länderna i EU (Fjæstad et al, 1998). Svenskarna såg gentekniken som en 
manipulering med livet, med existentiella, långtgående, okända och svårobserve-
rade konsekvenser. Genteknologi sågs inte som särskilt användbar för den genom-
snittliga medborgaren, 
förutom de medicinska 
tillämpningarna, utan 
uppfattades snarare som 
en teknik som infördes 
utan att behoven fanns. I 
figur 2 sammanfattas eu-
ropéernas syn på gentek-
nik i olika länder. Sverige 
är ett av de mest negativa 
länderna.

Det intressanta är att 
det vanligaste svaret på 
den öppna frågan om vad 
man kommer att tänka 
på när bioteknik inklu-
sive genteknik nämns, 
var ”Belgian Blue”, som 
nämndes av så många 
som 13 procent av de ut-
frågade (Olofsson & Öh-
man, 2016). Denna ras 
av nötkreatur med bland 
annat dubbla muskler på 
vissa ställen är resultatet 
av en naturlig mutation 
för många decennier se-
dan och inte ett resultat 
av genteknologi. Men den 
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Figur 2. Allmänhetens syn på genteknik i olika europeiska länder 1996 (bilden hämtad från 
Fjæstad & Öhman, 1997). 
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av en naturlig mutation för många decennier sedan och inte ett resultat av genteknologi. 
Men den ser onaturlig ut och är ökänd bland allmänheten i Sverige då den knappt kan 
bära sin egen vikt och dessutom oftast behöver kejsarsnitt för att kunna föda sina kalvar. 
Svenska försäkringsbolag vägrar till och med att försäkra rasen. Belgian Blue ses också 
av allmänheten som ett EU-projekt, då det är EU-regler som tillåter import av rasen  till 

Figur 2.:  Allmänhetens syn på genteknik i olika europeiska länder 
1996 (bilden hämtad från Fjæstad & Öhman, 1997).
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ser onaturlig ut och är ökänd bland allmänheten i Sverige då den knappt kan bära 
sin egen vikt och dessutom oftast behöver kejsarsnitt för att kunna föda sina kalvar. 
Svenska försäkringsbolag vägrar till och med att försäkra rasen. Belgian Blue ses 
också av allmänheten som ett EU-projekt, då det är EU-regler som tillåter import av 
rasen  till Sverige. De negativa attityderna till nötkreaturen belgisk blå verkar alltså 
färga attityderna till både genteknik och EU.

Liksom i alla andra länder i Eurobarometerundersökningen 1996, var ett av de 
viktigaste resultaten i Sverige att allmänhetens stöd (uppmuntran) för gentekniska 
applikationer inte samvarierar med den upplevda risken med tekniken och samva-
riationen mellan allmänhetens stöd var endast hälften så stark med teknikens an-
vändbarhet som med moralisk acceptans av applikationerna.

Vad var läget i början av 2000?
Projektet avslutades i början av 2000-talet med en analys av den stora europeiska 
enkätundersökningen Eurobarometern år 2002 och en förlängning av mediestudien 
till 2003. Resultaten visade att svenskarna var relativt kunniga och teknikoptimistis-
ka om man jämför med övriga Europa. Svenskarna var mer positiva till medicinska 
tillämpningar och gendiagnostik än till jordbruks- och matorienterad genteknik. Ge-
nerellt hade attityderna blivit något mer positiva år 2002 jämfört med 1999 (Fjæstad, 
Öhman & Olofsson, 2003c). Genmodifierade livsmedel var dock en tillämpning av 
genteknik som svenskarna var klart negativa till. Svenskarna var också skeptiska 
när det gällde genetisk integritet, alltså möjligheten för myndigheter och andra or-
ganisationer att få tillgång till människors genetiska information (Fjæstad, Öhman & 
Olofsson, 2003b). Resultaten från den tiden visade även att risk spelade mycket liten 
roll för människors inställning till genteknik. Det var i stället nyttan och om man 
bedömer tekniken som moraliskt acceptabel som var avgörande för inställningen.

Resultaten från medieanalysen bekräftar att gentekniken blivit en nyhet som an-
dra nyheter. Rapporteringen om tekniken utmålade den varken som lika kontrover-
siell eller mystisk som tidigare rapportering, men det finns undantag. Under slutet 
av 1990-talet hade genmodifierad mat och det klonade fåret Dolly dominerat bevak-
ningen, vilket ledde till att mängden kritiska och kontroversiella artiklar var relativt 
stor. Det klingar dock av under början av 2000-talet och fokus skiftar till ekonomiska 
aspekter, inte minst relaterat till stamcellsforskning, och för första gången ser vi en 
mer neutral, eller till och med positiv, bevakning.

Vad har hänt när det gäller den offentliga diskursen  
och allmänhetens uppfattningar?
För att undersöka vad som skett sedan projektet avslutades har vi återvänt till sam-
ma källor som vi tidigare använt oss av, det vill säga Dagens Nyheter och Euroba-
rometern. Avsnittet kan sägas ta tempen på mediebevakningen och allmänhetens 
uppfattningar vad gäller genteknik utan att gå djupare in i analyserna. Vi vill helt 
enkelt ge en bild av vad som skett under dessa år på dessa två arenor.
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Mediebevakningen
Resultaten från våra sökningar i Mediearkivet bekräftar det vi såg redan i början av 
2000-talet: Genteknik och flera av dess tillämpningar har blivit en del av nyhetsflö-
det och den offentliga debatten. Om vi skulle använda lika många sökord som vi 
gjorde i de tidigare studierna kommer antalet artiklar upp i flera tusen per år. Vi 
valde därför att begränsa sökningarna på färre sökord för att på så sätt få en lite bätt-
re bild av utvecklingen. Figur 3 visar volymen av artiklar som nämner genteknik, 
GMO eller DNA i Dagens Nyheter 1973-2018 (och den ursprungliga insamlingen av 
artiklar 1973-1996).

Figur 3:  Antalet artiklar publicerade i Dagens Nyheter 1973-2018. Den blå linjen visar resultatet från 
den första datainsamlingen med många sökord och manuell insamling 1973-1996. Den ljusblå linjen visar 
resultatet från den nya datainsamlingen med endast tre sökord (genteknik*, GMO’ och DNA*), 1992-
2018.1  

Figur 3 visar att ökningen av antalet artiklar över tid fortsätter liksom det vågforma-
de mönstret.2 När vi undersökte innehållet närmare upptäckte vi att en mycket stor 
del av artiklarna nämner DNA, och att den högsta vågen i bevakningen 2005 i stor 
utsträckning beror på den tragiska tsunamikatastrofen i Sydostasien julen 2004. De 

1  Vi valde att överlappa den gamla och nya datainsamlingen för att tydliggöra att de olika insamlingar-
na ger skilda resultat vilket bör beaktas i tolkningar och slutsatser.

2  Det bör noteras att ingen gallring av artiklarna har gjorts i den nya datainsamlingen vilket innebär 
att även artiklar som egentligen inte handlar om genteknik utan endast nämner någon av söktermer-
na ingår i redovisningen.
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många artiklar som handlar om katastrofen refererar de sätt på vilket offren identi-
fierades, med hjälp av DNA-teknik. För att undersöka hur stor del av de identifiera-
de artiklarna som nämner DNA valde vi att göra en ny sökning som separerar DNA 
från genteknik och GMO, se figur 4.

Figur 4:  Antalet artiklar publicerade i Dagens Nyheter 1973-2018. Den blå linjen visar resultatet från 
den första datainsamlingen. Den ljusblå linjen visar resultatet från den nya datainsamlingen med sökorden 
genteknik* och GMO*. Den gröna linjen visar resultatet från sökningen på DNA*.  

Genom att dela upp sökningarna ser vi att den ökning som framträdde i figur 3 
representeras av artiklar som nämner DNA medan antalet artiklar som nämner gen-
teknik och GMO snarast planar ut eller till och med minskar över tid (se figur 4). 
Innebär detta ett trendbrott? Troligtvis inte. Det är snarare så att även tidigare års 
gradvisa ökning av antalet artiklar härrör från att vissa specifika, och i vissa fall 
nya, tillämpningar och begrepp, som DNA, etableras i samhället och den offentliga 
debatten. 

I de tidigare studierna valde vi en och endast en källa, Dagens Nyheter. Så här 
i efterhand är vi nyfikna på hur det valet har påverkat de slutsatser som drogs och 
därför har vi upprepat sökningarna för en annan dagstidning nämligen Aftonbla-
det. Vi valde Aftonbladet eftersom det också är en tryckt källa med stor spridning 
men tidningen skiljer sig från Dagens nyheter genom att det är en kvällstidning med 
en annan redaktionell inriktning och en delvis annan läsekrets.
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Figur 5:  Antalet artiklar publicerade i Dagens Nyheter och Aftonbladet. Den blå linjen visar resultatet 
från den första datainsamlingen. Den ljusblå linjen visar Dagens Nyheter bevakning av genteknik* och 
GMO*. Den grå linjen visar Dagens Nyheter bevakning av DNA*. Den gröna linjen visar Aftonbladets 
bevakning av genteknik och GMO. Den mörkgrå linjen visar Aftonbladets bevakning av DNA.

Resultaten visar på strukturella likheter, alltså att DNA nämns betydligt oftare i 
bevakningen än genteknik och GMO (se figur 5). Trenden över tid liksom sväng-
ningarna är också likartade om än inte identiska. Aftonbladets bevakning av gen-
teknik och GMO är dock lägre än Dagens Nyheters. Alltså, Aftonbladet publicerar 
färre artiklar som har gentekniken som sitt huvudsakliga fokus jämfört med Dagens 
Nyheter. Två saker som överraskar något i jämförelsen mellan tidningarna är dels 
att Aftonbladet är tidigare än Dagens Nyheter med att publicera relativt stora mäng-
der artiklar som nämner DNA, dels att svängningarna i bevakningen är mindre i 
Aftonbladet än i Dagens Nyheter. Utifrån tidningarnas olika karaktär hade vi för-
väntat oss att Aftonbladet skulle ha en större variation, baserad på olika skandaler 
och kontroversiella händelser. En förklaring till detta kan vara att DNA blivit ett 
begrepp som används i många olika sammanhang, inte enbart för att referera till 
vetenskaplig eller annan genteknologisk verksamhet, utan alla möjliga kontext och 
därmed inte varierar med t.ex. vetenskapliga genombrott vilka sannolikt får större 
genomslag i Dagens Nyheter.
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resultatet från den första datainsamlingen. Den ljusblå linjen visar Dagens Nyheter bevakning 
av genteknik* och GMO*. Den grå linjen visar Dagens Nyheter bevakning av DNA*. Den gröna 
linjen visar Aftonbladets bevakning av genteknik och GMO. Den mörkgrå linjen visar 
Aftonbladets bevakning av DNA. 
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Figur 6:  Antalet artiklar publicerade i Dagens Nyheter 1973-2018. Den blå linjen visar resultatet från 
den första datainsamlingen. Den ljusblå visar Dagens Nyheter bevakning av genteknik* och GMO*. Den 
gröna linjen visar Dagens Nyheter bevakning av stamceller*. 

Som vi nämnde i förra avsnittet gjorde vi en specialstudie av stamceller. Anledning-
en till det var att i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet var stamceller forsk-
ningsfronten inom genteknik. Vi upprepade därför detta även på perioden fram till 
2018, se figur 6. I den tidigare specialstudien fann vi ytterst få artiklar på området, 
men nu är situationen en helt annan och ”stamceller” tycks också blivit en del av det 
vokabulär som inte behöver vidare beskrivas eller presenteras. Det finns två tydliga 
uppgångar i bevakningen. Den första i början av 2000-talet var när stamcellsforsk-
ningen etablerades och en debatt om dess reglering fördes. Den andra är den så 
kallade Macchiariniskandalen, när Paolo Macchiarini, forskare vid Karolinska insti-
tutet och kirurg vid Karolinska universitetssjukhuset, utförde otillåtna operationer 
och ersatte patienters luftstrupar med konstgjorda stamcellsbehandlade luftstrupar 
(www.dagensmedicin.se) Flera patienter dog och det visade sig efter att skandalen 
uppdagats att det medicinetiska regelverket inte följts.

På samma sätt som vi i början av 2000-talet försökte fånga vad som var front-
linjen inom gentekniken och vad som fångade det vidare samhällets intresse är det 
intressant att se vad som är nytt nu. I den senaste Eurobarometerundersökningen, 
från 2010, undersöks hur människor uppfattar syntetisk biologi (se nästa avsnitt). Vi 
gjorde sökningar på ”syntetisk biologi” i både Dagens Nyheter och Aftonbladet Da-
gens nyheter har publicerat knappt tio artiklar när tekniken nämns och Aftonbladet 
har endast publicerat en handfull artiklar som nämner tekniken. Med tanke på den 
uppmärksamhet som CRISPR/Cas9-tekniken fått inom vetenskapssamhället ville vi 
även se om den oron spritt sig vidare i samhället. Vi fann då att ”CRISPR/Cas9” dy-
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svängningarna är också likartade om än inte identiska. Aftonbladets bevakning av 
genteknik och GMO är dock lägre än Dagens Nyheters. Alltså, Aftonbladet publicerar 
färre artiklar som har gentekniken som sitt huvudsakliga fokus jämfört med Dagens 
Nyheter. Två saker som överraskar något i jämförelsen mellan tidningarna är dels att 
Aftonbladet är tidigare än Dagens Nyheter med att publicera relativt stora mängder 
artiklar som nämner DNA, dels att svängningarna i bevakningen är mindre i 
Aftonbladet än i Dagens Nyheter. Utifrån tidningarnas olika karaktär hade vi förväntat 
oss att Aftonbladet skulle ha en större variation, baserad på olika skandaler och 
kontroversiella händelser. En förklaring till detta kan vara att DNA blivit ett begrepp 
som används i många olika sammanhang, inte enbart för att referera till vetenskaplig 
eller annan genteknologisk verksamhet, utan alla möjliga kontext och därmed inte 
varierar med t.ex. vetenskapliga genombrott vilka sannolikt får större genomslag i 
Dagens Nyheter. 

 

 
Figur 6 Antalet artiklar publicerade i Dagens Nyheter 1973-2018. Den blå linjen visar resultatet 
från den första datainsamlingen. Den ljusblå visar Dagens Nyheter bevakning av genteknik* och 
GMO*. Den gröna linjen visar Dagens Nyheter bevakning av stamceller*.  
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ker upp i Dagens nyheter första gången 2014-2015 och därefter förekommer ett tiotal 
artiklar per år medan Aftonbladet endast publicerat tre artiklar när tekniken nämns. 
Än så länge har denna teknik som forskarna själva efterfrågar etiska riktlinjer för 
inte rönt något allmänt intresse.

Allmänheten
Den senaste Eurobarometerundersökningen om genteknik, baserad på representati-
va stickprov från 32 europeiska länder och som genomfördes i februari 2010, pekar 
på en ny era i relationerna mellan vetenskap och samhälle (Gaskell et al., 2010)3. 
Även om man fortfarande har starka åsikter om genmat, är förtroendekrisen för 
teknik och reglering som kännetecknade 1990-talet inte längre det dominerande per-
spektivet. 2010 ökar fokus på teknologierna själva: är de säkra? Är de användbara? 
Och finns det alternativ med mer acceptabla etiska och moraliska konsekvenser?
  

Figur 7: Optimism vad avser genteknik 2005 och 2010 i en rad europeiska länder.

En majoritet av européerna är optimistiska när det gäller bioteknik, se figur 7. I de 
flesta länder ökar optimismen mellan 2005 och 2010, i Sverige från 62 procent till 72 

3 Detta avsnitt baseras på rapporten Europeans and Biotechnology in 2010. Winds of change? skriven 
av George Gaskell, Sally Stares, Agnes Allansdottir, Nick Allum, Paula Castro, Yilmaz Esmer, Claude 
Fischler, Jonathan Jackson, Nicole Kronberger, Jürgen Hampel, Niels Mejlgaard, Alex Quintanilha, Andu 
Rammer, Gemma Revuelta, Paul Stoneman, Helge Torgersen and Wolfgang Wagner (Gaskell et al., 
2010).
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En majoritet av européerna är optimistiska när det gäller bioteknik, se figur 7. I de 

flesta länder ökar optimismen mellan 2005 och 2010, i Sverige från 62 procent till 72 
procent.4 Trenden ser likadan ut i de flesta andra europeiska länder förutom i Italien 
och Österrike där värdena stabiliseras eller minskar något mellan åren. Jämför vi med 
mätningarna från mitten av 1990-talet är det tydligt hur svenskarnas inställning till 
tekniken blivit allt mer positiv. 

Genmat är dock fortfarande genteknikens akilleshäl (Lassen et al., 2002). Under 
perioden 1996-2010 ser vi, om än med fluktuationer, en nedåtgående trend i andelen 
personer med en positiv inställning även i Sverige, se figur 8. Den allmänna bilden är 
ett minskande stöd i många av EU:s medlemsstater och Sverige är inget undantag. Vad 
driver då den fortsatta oppositionen mot genmat? Tillämpningen uppfattas som osäker 
samtidigt som upplevda fördelar saknas: genmat ses som onaturlig och gör många 
oroliga. 

 

4 Vi har valt att jämföra Sverige med ett urval av Europeiska länder. 
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procent.4 Trenden ser likadan ut i de flesta andra europeiska länder förutom i Italien 
och Österrike där värdena stabiliseras eller minskar något mellan åren. Jämför vi 
med mätningarna från mitten av 1990-talet är det tydligt hur svenskarnas inställning 
till tekniken blivit allt mer positiv.

Genmat är dock fortfarande genteknikens akilleshäl (Lassen et al., 2002). Under 
perioden 1996-2010 ser vi, om än med fluktuationer, en nedåtgående trend i andelen 
personer med en positiv inställning även i Sverige, se figur 8. Den allmänna bilden 
är ett minskande stöd i många av EU:s medlemsstater och Sverige är inget undantag. 
Vad driver då den fortsatta oppositionen mot genmat? Tillämpningen uppfattas som 
osäker samtidigt som upplevda fördelar saknas: genmat ses som onaturlig och gör 
många oroliga.

Figur 8: Stöd för genmat i fem europeiska länder över tid.

Under våra studier av genteknik på 1990-talet var en stor fråga kloning av djur efter-
som fåret Dolly klonades 1996 (Einsiedel et al., 2002). Kloning av djur för livsmed-
elsproduktion är ännu mindre populärt än genmat. Om vi jämför de två tillämp-
ningarna ser vi att 2010 stödde knappa 10 % av svenskarna kloning medan närmare 
30 % stödjer genmat (se figur 9). Är detta en indikation på ökad oro för genteknik 
och mat? Här kan man tänka sig att tankar om vad som är naturligt och kanske även 
ekologiskt i termer av klimat påverkar attityderna. Intresset för ekologisk mat, lokal 
mat och oro för matmiljön har ökat och det som då ses som ”onaturligt” avvisas, 

4  Vi har valt att jämföra Sverige med ett urval av Europeiska länder.
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inte minst djurkloning och livsmedelsprodukter. Det finns dock skillnader mellan 
länderna i Europa och Sverige hör till de länder där allmänheten har mer negativa 
åsikter.
 

Figur 9:  Genmat och kloning av djur för livsmedelsproduktion, andel anhängare i olika europeiska länder.

Som vi tidigare nämnt var tillämpningen inom stamcellsforskningen ett område vi 
särskilt studerade. 2010 får denna tillämpning brett stöd över hela Europa: 68 pro-
cent stödjer stamcellsforskning och 63 procent embryonal stamcellsforskning. Fak-
torer som är viktiga är dock att forskningen övervakas och kontrolleras. Ett nytt fält 
som undersöks i Eurobarometern 2010 är som nämnts syntetisk biologi. Efter en 
beskrivning av syntetisk biologi ställdes frågan: ”Anta att det var en folkomröstning 
om syntetisk biologi och du var tvungen att bestämma dig om du skulle rösta för 
eller emot. Bland följande, vad skulle vara den viktigaste frågan som du vill veta mer 
om?” De svarande fick välja tre alternativ bland följande: risk, nytta, för vem risk/
nytta, finansiärer, sociala och etiska frågor, lagstiftning och reglering samt metoder 
(se figur 10). 
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Figur 10:  Attityder till syntetisk biologi i fem europeiska länder 2010.

Av svenskarna har 59 procent valt ”möjliga risker”; 43 procent ”nytta” och 45 pro-
cent ”vem som kommer att gynnas och vem som ska bära riskerna”. Information om 
sociala och etiska frågor var det minst frekventa valet, 31 procent. På frågan om de-
ras syn på huruvida och under vilka förhållanden syntetisk biologi bör godkännas, 
sa 17 procent att de inte under några omständigheter godkänner syntetisk biologi; 
21 procent godkänner inte förutom under mycket speciella omständigheter; 36 pro-
cent godkänner så länge som syntetisk biologi regleras av strikta lagar och endast 3 
procent godkänner utan särskilda lagar. Sammantaget anser svenskar att syntetisk 
biologi är en känslig teknik som kräver försiktighetsåtgärder och särskilda bestäm-
melser. Om vi jämför Sverige med de övriga länderna ser vi att sociala och etiska 
frågor efterfrågas i betydligt större utsträckning än i övriga länder. Närmare 30 pro-
cent av de svarande i Sverige har efterfrågat information om detta medan det ligger 
på ca 20 procent i Finland och Storbritannien och närmare 10 procent i Spanien och 
Frankrike. Svenskarna är också mer intresserade av lagstiftning och reglering än öv-
riga länder. Skillnaden är särskilt stor jämfört med Finland och Spanien. Inga frågor 
ställdes om CRISPR/Cas9-tekniken, men i fallet med båda dessa tillämpningar är det 
sannolikt att relativt få har hört talas om tillämpningarna då de ännu inte resulterat 
i många produkter eller fångat medias uppmärksamhet.
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Var är vi idag och hur ser framtiden ut?
Från det projektet startade 1995 till idag har en enorm utveckling av gentekniken 
och även annan teknik skett. Tillämpningar som vi i mitten av 1990-talet försökte 
fråga om i Eurobarometerundersökningar, såsom kloning eller nanoteknik var helt 
främmande för gemene man runt om i Europa. Vissa så okända att vi fick ta bort 
dem till nästa undersökningsomgång då resultaten inte sa något om acceptans eller 
motstånd. Teknikoptimism har alltid präglat svenskarnas syn även om den optimis-
men inte är oreflekterad, vissa tillämpningar tycker vi inte om av andra skäl t.ex. 
moraliska eller etiska.

Resultaten av Eurobarometerundersökningen 2010 visar att svenskarna fortsatt 
är relativt kunniga och teknikoptimistiska om man jämför med övriga Europa och 
att teknikoptimismen numera även inkluderar gentekniken. Generellt har attityder-
na till genteknik i Europa blivit mer positiva jämfört med tidigare år med undantag 
för så kallad grön genteknik där trenden i hela EU är minskat stöd för genmat och 
kloning av djur för livsmedelsproduktion. Genmodifierade livsmedel är dock fortfa-
rande en tillämpning av genteknik som svenskarna är klart negativa till. Svenskarna 
är också skeptiska när det gäller syntetisk biologi, alltså möjligheten att kombinera 
biologi och teknik för att skapa ny arvsmassa, DNA, i levande organismer. När det 
gäller att förstå vad som påverkar attityden till genteknik är det fortsatt så att risken 
i sig spelar mycket liten roll för människors inställning till genteknik. Istället är det 
den möjliga nyttan och om man bedömer tekniken som moraliskt godtagbar som är 
avgörande för inställningen.

Resultaten från vår medieanalys bekräftar resultaten från tidigt 2000-tal: gentek-
niken har blivit en nyhet som andra nyheter. Vår fördjupade analys, där vi skiljer 
DNA från genteknik och GMO i sökningen, avslöjar dock att det främst är begreppet 
DNA som används allt mer och i fler sammanhang. Artiklar som nämner genteknik 
ökar däremot inte längre på det sätt som de tycks ha gjort under de första trettio åren 
av teknikens existens. Medieanalysen visar även att valet av Dagens Nyheter som 
källa var ett bra val då en jämförelse med Aftonbladet visar liknande mönster som 
Dagens Nyheter. Specifika tillämpningar som t.ex. forskning om stamceller, tycks 
ha etablerats i bevakningen medan nyare och mindre kända tillämpningar som syn-
tetisk biologi inte fått mycket medial uppmärksamhet. Det är intressant att se hur 
synen på t ex syntetisk biologi, ett begrepp som är relativt nytt och okänt, kommer 
att utvecklas. Förespråkarna ser det som en naturvetenskaplig teknisk möjlighet att 
nu kunna designa organismer t.ex. för att skapa nya typer av bränsle, stoppa klimat-
förändringar eller till och med bota många svåra sjukdomar som idag inte har någon 
bot (Snaprud, 2010). Motståndarna ser riskerna med möjligheten att ta patent på 
vissa livsformer och även att nya typer av biologiska stridsmedel kan tillverkas i stor 
omfattning. Lika spännande är debatten om CRISPR/Cas9-tekniken som på många 
sätt påminner om diskussionen på 1970-talet när gentekniken var ny. Forskarna själ-
va ifrågasätter avsaknaden av riktlinjer och föreslår en gemensam policy över hela 
världen (Lander et al., 2019), då ledde det till moratorium och en stor debatt om etik 
inom forskningen och teknikens revolutionerande konsekvenser. Dessa nya tekni-
ker kan ses som ytterligare steg mot en värld där människan skapar inte bara nya 
livsformer utan där gränsen mellan den biologiska och tekniska, syntetiska, världen 
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upplöses. Väntar nya moratorium eller är dessa tekniker allt för komplicerade för att 
locka till en allmän debatt?

Som synes är frågorna vi ställt oss i projektet fortsatt ytterst relevanta. Samspelet 
mellan medias bild, allmänhetens syn och policy är ständigt aktuellt. Hur samhäl-
let tar emot och hanterar nya tekniker eller tekniska tillämpningar är en viktig och 
avgörande fråga inte minst eftersom nya tekniker tycks accepteras över tid även 
om motståndet initialt var stort och att motståndet fortfarande är stort mot vissa 
tillämpningar. 
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Inledning
Framgångsrika människor kan ofta uppfattas som fascinerande, de som lyckats och 
deras framgång ses ofta ouppnåelig för gemene man. Deras liv går ofta att följa i 
olika media, till exempel när de ses bevista premiärer eller i reportage om deras liv 
och hur de skapat sin framgång. I detta kapitel kommer några personers berättel-
ser om sin framgång att analyseras för att öka vår förståelse för vad som gjort dem 
framgångsrika. 

Framgångsrecept fick i början av 2000-talet en uppgång och det kom en våg av 
litteratur som handlade om personlig utveckling och framgång. Det skrevs listor 
med tips och i studier undersöktes vad som gör framgångsrika människor fram-
gångsrika. Det här var dock inget nytt fenomen, redan 1982 kom romanen ”De 
framgångsrika” av Howard Fast, som handlade om lycksökare och imperiebyggares 
framgång och fall. Idag ser vi självbiografer skrivna av personer som uppfattas som 
framgångsrika, till exempel Ebba Lindsjö, ”Livet, makten och konsten att våga vara 
sig själv”, Zlatan Ibrahimović, ”Jag är Zlatan Ibrahimovic”, eller Maud Olofsson, 
”Jag är den jag är”. 

Men vad är det då som gör att vissa personer blir framgångsrika, vad är det som 
driver dem? Det var en fråga som ställdes av Björn Fjæstad och Lars-Erik Wolvén 
år 2000 då de inledde ett bokprojekt om framgångsrika personer. Under 2000-2001 
intervjuade de 10 välkända och framgångsrika personer. Bokens titel var då, 2006, 
Entreprenörernas återkomst. Nya vägar inom företagande, politik och kultur. Jag invol-
verades 2006 i bokprojektet med syfte att försöka sammanställa intervjuerna. Det 
underlag, förutom intervjuerna, som jag fick när jag påbörjade arbetet var en kort 
disposition av boken. Men tyvärr blev materialet liggande av olika anledningar. Att 
jag nu lyfter fram det igen beror på att nya idéer lockat mig att se på materialet ur ett 
annat perspektiv än vad som var tänkt från början och jag tar mig friheten att lyfta 
fram och analysera några intressanta iakttagelser från det omfångsrika materialet. 

Från dispositionen tar jag med mig några av de tankar som fanns inledningsvis i 
Björns och Lasses underlag, men tolkar dem på mitt sätt. Jag kommer att koncentrera 
mig på två områden som de själva hade lyft fram och sammanfattat på följande sätt:

Personliga värderingar och basegenskaper 

”Verksamma drivkrafter och belöningar. Pengarnas betydelse. Förmåga att koppla av 
när inaktiv. Moralbegrepp (hårt arbete, ärlighet osv). Inslag av idealism och omsorg om 
andra. Känsla av att ha ett särskilt ansvar. Tillitsfullhet snarare än misstänksamhet mot 
omgivningen. Förmåga att säga nej. Att vara rak i kommunikationen. Att kunna be om 
saker. Att bli arg och att ilskan försvinner. Talang att se vad man har talang för. Ekono-
misk försiktighet. Lågt risktagande men ändå vilja att gå bortom det bekväma. Civilku-
rage. Förmåga (eller rentav vilja?) att gå emot andras bedömningar. Tillit till den egna 
uppfattningen vad gäller olika framtida möjligheter. Förmåga att bryta mönster. En inre 
trygghet och säkerhet.”

Handlingsmönster

”Envishet. Att både se och fånga tillfällena i flykten, att inte bara invänta utan även 
skapa möjligheterna, att ha någon slags beredskap, att inte lita till tur och tillfälligheter, 
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att vilja ta itu med saker genast, uthållighet (att vilja göra saker färdiga), vilja att skapa/
bygga, ständigt aktiv, tänker positivt utan att det blir nonchalant, optimistisk grund-
syn, klarar motgångar utan att gå helt i däck, ältar inte gamla misslyckanden, kombi-
nation av intuition och systematik, av detalj- och helhetseende, drar inte ut på att fatta 
beslut.”

Med i det underlag jag fick fanns också Björns och Lasses intryck av intervjuper-
sonerna beskrivet, där de mest framträdande intrycken är att de intervjuade var 
vänliga, engagerade, ödmjuka och professionella. De personer som Björn och Lasse 
intervjuade var kända, kom från olika verksamhetsområden och framställdes i me-
dia som framgångsrika personer. De tio utvalda var följande: politiker som kom 
från fackföreningsrörelsen och som under en period ofta förekom i media; entrepre-
nör inom kulturbranschen även känd inom andra branscher; känd företagsledare, 
författare och debattör med hög status i kulturlivet; kulturprofil och politiker med 
bakgrund i musikbranschen; statsråd och diplomat; kommundirektör och konsult; 
journalist och initiativtagare till en ny kulturscen; bästsäljande författare och kröni-
kör; konsult och företagsledare; samt politiker och finansborgarråd. 

Flera av dem kommer från enkla förhållanden och har arbetade sig uppåt, medan 
några har en mer privilegierad bakgrund. Trots skillnaderna i bakgrund så finns 
några gemensamma nämnare. I berättelserna framkommer hur de i sin ungdom el-
ler tidiga karriär stött på personer som tryckt ner dem, eller fått dem att känna sig 
underlägsna, till exempel att vara fattig, eller kvinna eller att ha stött på en oförrätt 
vilket sporrat dem att göra något åt sin situation, men att de också haft en unik idé.

I kapitlet har jag valt att fokusera på hur de framgångsrika på ett personligt plan 
beskriver vad som utmärker dem och ställer frågan hur de framgångsrika presente-
rar sig själva, särskilt i relation till föreställningen om att vara priviligierad. I analy-
sen har jag använt mig av Goffmans begrepp intrycksstyrning (Goffman, 1959). 

Teoretiska utgångspunkter
Kapitlet tar sin utgångspunkt i traditionell sociologisk teori som till sin karaktär 
ofta är analytisk och deskriptiv och som delar samma grundantaganden – att våra 
generella erfarenheter är ett resultat av sociala processer som sker i vardagen. Detta 
antagande återfinns hos bl.a. Blumer, (1969), Mead (1976) och Goffman (1995) och 
i deras beskrivningar av hur vi interagerar med andra för att tolka en situation och 
skapa en bild av oss själva. Vi lär oss vad saker och ting betyder och hur vi ska bete 
oss i interaktion med andra för att uppfattas trovärdiga. Blumer (1969) beskriver till 
exempel hur vårt agerande styrs av den tolkning och mening vi ger saker, och att 
denna tolkning görs i interaktion med andra. Av Mead (1976) får vi förståelse för 
hur våra själv konstrueras, dels i relation till faktiska specifika andra, dels i relation 
till föreställda generaliserande andra. När vi skapar ett jag antar vi andras attityder 
gentemot den gemensamma sociala aktivitet i vilken vi är engagerade. På så sätt 
sker en generalisering av attityder som man använder sig av i det dagliga livet, dvs. 
den generaliserande andres attityd – samhällets attityd (Mead 1976:120ff).

I analysen av de framgångsrika har jag valt att utgå från Goffman (1959, 1995 års 
utgåva), att individer styrs av de handlingsmönster som krävs för att bli accepterad 
av omgivningen och därför försöker vi i våra vardagliga möten agera i linje med 
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förväntningarna som ställs i den roll vi eftersträvar. I rollen ligger enligt Goffman 
(1995) fasader och inramningar som dels består av yttre ting som möbler, byggnader 
och dekor, dels av en personlig fasad som förknippas med aktören själv till exempel 
ålder, kön, rang, gester, hållning, uppträdande och manér. Dessa fasader tenderar 
att institutionaliseras och bli en kollektiv representation och en realitet av egen kraft. 
Vidare menar Goffman att när vi framträder inför andra kommer vi att införliva och 
exemplifiera samhällets officiellt sanktionerade värden och välja vad vi vill visa, 
eller dölja (Goffman 1995:39). 

I boken ”Jaget och maskerna” (1995) introducerade Goffman begreppet intrycks-
styrning och lyfter fram det dramaturgiska perspektivet med vilket han menar för-
väntningar som andra har på vårt beteende i en specifik situation. Denna förväntan 
är som ett skript som ligger till grund för hur vi i vardagslivet agerar och samspelar 
med varandra. Vi försöker presentera en bestämd bild av oss själva på ett fördelak-
tigt sätt som ligger i linje med de normer och regler som gäller för den roll vi spelar. 
Emellertid agerar vi inte på samma sätt i alla situationer och den roll vi har i en si-
tuation kanske inte överensstämmer med vår roll i en annan situation.  I vår strävan 
efter en bättre position kan vi på så sätt tillägna oss symboler och beteenden som 
ligger i linje med den högre positionen (Goffman, 1995). 

I de flesta samhällen tycks det finnas en idealisering av de högre samhällsskikten  
och en viss strävan bland dem som befinner sig i de lägre positionerna att klättra  
uppåt på samhällsstegen. I allmänhet finner vi att en uppåtriktad rörlighet inbegriper  
ett uppvisande av den rätta sortens framträdande och att ansträngningar att klättra 
uppåt på samhällsstegen och att undvika att hamna på en lägre pinne kommer till  
uttryck i att man gör olika uppoffringar för att bevara sin fasad. (Goffman 1995:40)

När vi utövar en roll i en viss position undviks beteenden som skulle kunna upp-
fattas på något annat sätt än just såsom man vill bli uppfattad. Man gör anspråk på 
att vara en individ av ett speciellt slag och utövar följaktligen automatiskt en mo-
ralisk press på de andra att bli värderad och behandlad på det sätt som individer 
av deras sort har rätt att vänta sig (Goffman 1995). Att då, till exempel, överskrida 
hierarkiska nivåer och övergå till en ny roll, kan skapa problem och det kan finns ett 
behov av att skapa en ”ny” trovärdig handlingslinje. 

Genom att presentera oss själva på ett fördelaktigt sätt och positionera oss emot 
”den andres” icke önskvärda agerande understöds upprätthållandet av en moralisk 
ordning. Denna ordning innehåller föreställningar om ”hur människor bör agera 
samtidigt som deras agerande är ett uttryck eller en produkt av densamma” (Kvarn-
löf, 2015:64). I detta kapitel kommer den här typen av ordningar, föreställningar och 
övergångar att analyseras i de framgångsrikas berättelser av sig själva och sin väg 
till framgång. 

En klassresa
De framgångsrika beskriver sig själva som att de arbetar hårt för att bli accepterade 
(revanschbehov) och att de har ett behov av att få utveckla sin idé (leva sin dröm). I 
berättelserna framkommer hur de aktivt utvecklar handlingsmönster som ska bidra 
till att de blir accepterad av omgivningen, samt hur de i sina vardagliga möten och 
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ageranden meddelar andra vilka de är. Detta framkommer i de bilder de tydligt tar 
avstånd från och som inte uppfattas som moraliskt eller värderingsmässigt korrek-
ta i deras nuvarande position, som att de inte styrts av att bli framgångsrik, tjäna 
pengar eller vilja synas. En konsekvens av deras framgång är dock både ekonomiska 
vinster och synlighet.

Visa att man duger
De flesta av intervjupersonerna kommer från en bakgrund där de fått kämpa för att 
bli accepterade och ha ett eget värde. De beskriver händelser från barndomen som 
att bli vald sist i skolan, att komma från en lägre klass och att ha nedsatt terminsav-
gift eller växa upp i en mentalitet där det inte lönade sig att ta initiativ, tro inte att du 
är nånting. De menar att deras låga status ledde till att de blev förbigångna av andra 
som hade högre status i lokalsamhället bara ordentliga människors barn fick stipendier, 
inte barn till fackligt aktiva. Beskrivningarna pekar på en känsla av att vara fattig 
och att inte ha råd med sådant som andra hade, till exempel rörskridskor, skidut-
rustning och annat, och att man därför var tvungen att hävda sig på något annat sätt. 
Även högre upp i åldrarna upplevde intervjupersonerna sig utsatta för förtryckande 
hierarkier på arbetsplatsen, som att tvingas sätta sig längst ner, aja baja om man råkade 
sätta sig fel. Man fick starta längst ner i hierarkin och kämpa sig upp genom att prö-
vas och visa sig duglig. 

Kvinnor kunde bli utsatta och förbigångna bara för att de var kvinnor, till exem-
pel mobbas och utsättas för elakheter om de som kvinna gick förbi andra kvinnor 
och blev chef. Därmed såg andra kvinnor sin chans att avancera försvinna, eftersom 
det bara ryms en [kvinna på toppen], att nu var det kört för de andra. Men kvinnor hindras 
också av samhällets strukturer som till exempel brist på barnomsorg. I intervjuer 
med de framgångsrika kvinnorna berättades om mormödrar som bröt mot dessa 
mönster. En av informanterna berättar att de (mormodern) stred för sin sak och 
människors lika värde. De fick slå i underläge för att fritt få utveckla sin förmåga. 
Dessa kvinnliga föregångare sågs av sina kvinnliga barnbarn som förebilder. Nå-
gon de själva eftersträvade att likna. Under sin uppväxt hade de fått med sig både 
handlingsmönster och normer från dessa kvinnor, och vikten av att strida för sina 
rättigheter. 

Påverkan från föräldrarna visade sig även på andra sätt då flera av intervjuper-
sonerna hade gjort en klassresa som deras föräldrar inte kunnat göra, där de bodde 
kunde de inte göra klassresan själva. Känslan är djupt rotat i intervjupersonen och en 
sporre till att själv ifrågasätta allt, i en protest mot hur föräldrarna agerade. 

Gemensamt i informanternas berättelser är ett hävdelsebehov och en vilja att 
göra upp med det förflutna, att komma vidare och att ta revansch. Den inramning 
och fasad som förknippades med intervjupersonerna är förutom deras ålder (barn 
och unga) även deras rang och status i samhället, att vara fattig och att inte kunna 
uppvisa samma beteenden och manér som barn från en högre samhällsklass. Deras 
föräldrar beskrivs både som fackligt aktiva och med låg samhällsstatus, som exem-
pel nämndes att familjen inte hade råd med skridskor. I berättelserna framkommer 
hur de upplevde sig bli påtvingade en fasad och inramning som de inte kunde ig-
norera, dvs. fattig och längst ner i statushierarkin. De föreställningar om fattigdom 
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och de fasader som följde denna föreställning blev under åren en kollektiv repre-
sentation och en realitet av egen kraft, vilket intervjupersonerna vill göra upp med.

De har i vuxen ålder aktivt införlivat andra handlingsmönster än de som de på-
tvingades under barndomen. Samtidigt tar de avstånd från sin strävan att bli fram-
gångsrik. Det är inte för framgången de kämpar, utan för ett annat liv än det liv för-
äldrarna hade. De kämpar för att ta revansch och visa att de är något, inte den person 
som valdes sist eller fick terminsavgiften betald.  Det finns dock en konflikt i denna 
förändring: Genom att ta avstånd från föreställningen om fattigdom och utsatthet 
och strävan efter att visa att de är ”någon” måste de leva upp till positionen av att 
vara framgångsrik och införlivandet av detta i sin personliga fasad. 

Att strida för det man tror på 
Engagemanget att strida för det man tror på lyser fram i samtalen. De intervjuade 
vägrar se att den idé de har skulle vara omöjligt, jag förstod inte hur befängt det var 
då. Engagemanget gör att man trots att mycket saknas ändå driver på. Vi hade inga 
pengar, ingenting, men vi gick till lokalen. Vi satsade 15 kr… vi gjorde handlingsprogram… 
Trots motstånd går intervjupersonerna vidare och prioriterar vad som är viktigt för 
att förverkliga den idé de har. En del i visionen är att engagera andra, att på nått sätt 
skapa begeistring, att lyckats entusiasmera andra människor. Det finns vilja att ligga 
steget före, att försöka påverka, att utmana vedertagna åsikter, och de tror på det 
de gör. Här beskriver intervjupersonerna hur de arbetar för att ändra handlings-
mönster från barndomen, i både yttre ting och genom deras personlig fasad, vilket 
tar sig uttryck i engagemang, och att i vardagliga möten meddela andra vilka de är. 
Samtidigt utmanar de vedertagna åsikter och handlingsmönster genom att satsa på 
något nytt, unikt som de själva brinner för. Det är någonting med att engageras, att 
få göra det man själva vill, att få definiera reglerna för vad man ska göra, och att få 
rå sig själv och att få bestämma, att få styra sin egen tillvaro. Samtidigt vara beredd att 
betala ett högt pris för att få göra det. 

Genom att lyfta fram och presentera en annan bild av sig själva skapar de fram-
gångsrika en ny intrycksstyrning. En bild som de själva valt. Men det innebär inte 
att man inte bryr sig om vad andra säger eller tycker. För att bli trovärdig skapar in-
tervjupersonerna sin nya fasad och en inramning som andra kan tro på och bekräfta. 
När de arbetar för sin idé förankras den i samhällsfrågor som berör andra vilket bi-
drar till att öka trovärdigheten, till exempel när de säger att de vill göra nytta. Detta 
bidrar till att inte bara de framgångsrika tror på idén, de har även fått andra att tror 
på den. Genom att visa övertygelse, att det de vill göra går att genomföra, får de ock-
så med sig andra. En av intervjupersonerna berättar att han sporrades av den kor-
ruption han såg, blev förbannad och kände att något måste göras. Han fick stöd från 
andra som uppmuntrade honom. På så sätt förändrade han sin roll och han började 
agitera för en större sak och skapade sig en fasad som andra uppfattade trovärdig. 

De framgångsrikas berättelser illustrerar hur de försöker presentera en bestämd 
bild av sig själva som på ett fördelaktigt sätt ligger i linje med de normer och regler 
som gäller för den roll de spelar. Rollen är ofta förankrad bakom scenen och som, 
ibland tillsammans med andra, är förankrad i samhällets värderingar. 
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Framgångsstrategier
De framgångsrika har använt sig av några olika strategier för att skapa en trovärdig 
och hållbar fasad och inramning. Generellt kan sägas att de intervjuade personerna, 
även om de inte är riskbenägna, ändå varit villiga att ta risker genom att de vågat 
bryta mot kollektiva förväntningar. De har skapa sig en ny fasad och inramning vil-
ket krävt hårt arbete och en viljestyrka att inte ge upp när man stöter på motgångar. 

För de framgångsrika är det inte framgången som varit målet. De har kämpat för 
att få genomföra sin idé som de själva tror på, till exempel satsat på en ny oprövad 
verksamhet eller drivit en uppfattning som stått i konflikt med en i samhället mer 
vedertagen. De har tagit hjälp av andra, vänner och människor de kommit i kontakt 
med som trott på deras idé. När idén väl fått fäste kom ett ansvar för andra som varit 
beroende av att det går bra för projektet eller företaget. Genom att bryta mönster, 
bygga broar och föra samman olika kompetenser och kulturer har de förankrat sina 
idéer i den närmaste kretsen men också i samhället. Intervjupersonerna berättar att 
de genom sin kombination av olika roller och att ha arbetat i olika kulturer ser sprick-
an i muren som inte andra tänker på för att sen sätta ihop det till sin grej. Genom detta 
sätt att arbeta har de redan förankrat en del av sin position hos flera andra i samhäl-
let. Det kan vara andra professionella som trott på dem och ställt upp. De har ofta 
några nära rådgivare som de tror och litar på och har på så sätt fått stöd till att skapa 
en plats, ett utrymme för sin idé. De skapar en kollektiv representation tillsammans 
med andra då de hyllar andras bidrag till den egna framgången och ger beröm till 
andra och deras insatser. Detta är ett sätt att förankra sin position och anpassa sin 
inramning till samhällets rådande normer. Även andra är involverade, även andra 
tror på idén och stödjer den. Genom att förankra idén i det andra gjort skapas en 
trovärdig inramning. De framgångsrika blir del i en helhet som de själva skapat. 

En strategi har också varit att byta ut personal mot nya och yngre medarbetare 
och mot nya grupper av individer Flera av intervjupersonerna berättar hur de bytt 
ut personer i sin omgivning, till exempel om någon gått bakom ryggen på dem, när 
en relation inte fungerat eller när det uppstått konflikter. Att byta ut anställda och 
tidigare vänner kan ses som att byta ut de som ifrågasätter den nya inramningen, 
men också som ett sätt att byta den inramning som man vill komma bort ifrån, bryta 
med gamla normer och en situation man själv inte valt. Att ha varit i samma miljö 
under en längre tid kan göra det svårt att byta fasad. En intervjuperson berättar 
att han engagerade folk, ordnade trevliga tillställningar och aktiviteter för att öka 
sammanhållningen när han tog över som ledare. Också detta kan ses som ett sätt 
att ta avstånd från något man inte vill förknippas med och genom nya relationer 
och handlingar skapa en situation i vilken den nya positionen (med dess fasad och 
inramning) passar in. 

Bakom scen kan gamla kompisar och nätverk hjälpa till med att skapa en ny 
fasad genom att ge feedback. Dessa vänner följer därmed med i statushöjningen 
och kan tillägna sig symboler och beteenden som ligger i linje med deras väns nya 
position. Prestigelöst  eller kanske insiktsfullt inser de framgångsrika att de inte kan 
klara allt själv och genom att göra något ihop knyter de andra till den kollektiva fö-
reställningen, vilket samtidigt stärker deras egna nya fasad och inramning. 
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Framgång – ett långsiktigt arbete
Flera av intervjupersonerna beskriver hur de arbetat långsiktigt, att de tänker fram-
åt. De går in för det som ska göras och gör det så bra som möjligt. Det är ett sätt 
att leva. På samma sätt som man inom politiken har diskussioner om hur man går 
vidare. Man ser målet framför sig och vet att det är mycket motgångar under resans 
gång. Det är inget man gör på en kafferast, du måste ha strategier. 

För att upprätthålla den definition av situationen som man vill ska råda arbetar 
de framgångsrika hårt och är noggranna. En intervjuperson som är författare berät-
tar om sin research innan hon börjar skriva, att hon åker till platserna som beskrivs i 
boken och visualiserar dem, jag åker dit och tittar och ser vad det ligger för skräp på mar-
ken, hur det luktar och låter. Detta sätt att arbeta skapar trovärdighet kring de platser 
hon ska skriva om. Arbetet är strukturerat och i det ligger en ständig strävan efter att 
skapa ordning och att få överblick. Någon kallar det kontrollbehov, kanske kontrol-
lerar man lite mer i början av ett moment, tills andra har greppat vad som ska göras. 
En annan intervjuperson som också var författare men även känd som företagsleda-
re och debattör var hysteriskt kontrollerande i början och ville ha månadsrapporter 
och ville veta vad medarbetarna gjorde. För honom var ordning, till pedanteri, en 
viktig del. Samtidigt är detta ett sätt att skapa en situation för sin egen position, att få 
andra att stödja den definition av situationen som man skapat genom att hela tiden 
kontrollera att ageranden stödjer inramningen av situationen. 

Verksamheter växer långsamt där roller och positioner får fäste i andras före-
ställningar om vad som skapas. Ibland, berättar intervjupersonerna att de kunde 
bli frustrerade och otåliga, och drev på för att få saker att hända. Därför kanske de 
åtminstone inledningsvis gjorde allt själv. Men efter ett tag så håller inte det, utan 
det behöver anställas personer som kan sköta till exempel administration. Verksam-
heten blir mer traditionell och mer förankrad i samhällets normer. Den framgångs-
rike har fått leva sin dröm, samtidigt som drömmen har blivit en del av den struktur 
som den framgångsrike i början gjorde uppror mot. 

Diskussion
De framgångsrikas berättelser visar en paradox i det att det man tar avstånd från är 
det man till slut uppnår. Något som är karaktäristiskt i intervjuerna är att de inter-
vjuade inte söker framgång, inte drivs av vilja att bli framgångsrik utan snarare tar 
avstånd från bilden av den priviligierade. Deras mål var inte att bli en framgångsrik 
företagare, politiker, artist eller affärskvinna, det bara blev så. Drivkraften kan istäl-
let sökas i ett revanschbehov, att visa att de duger. I drivkraften ligger både självför-
verkligande och att få göra det de vill. De har en vision av något de vill skapa. Un-
der resans gång blir arbetet en passion som upplevs lustfyllt, även om det innebär 
mycket och hårt arbete. Karriär och framgång kommer som en konsekvens av att de 
gör det de satt sig för att göra. De ”blir” den institutionaliserade bilden för vad som 
är en framgångsrik person. 

Det som sporrade flera av dem var utmaningen, att visa att de kunde, vilket 
fick som konsekvens att de både kom att klätta uppåt i klasstrukturen och att få 
revansch. Genom hårt arbete och en önskan att nå sin vision, har de byggt upp både 
fasader och inramningar som består av yttre ting som verksamheter och byggnader, 
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men även en personlig fasad som innebär hög status, i gester, hållning, uppträdande 
och manér som symboliserar framgång. Dessa fasader är institutionaliserade och en 
kollektiv representation som delas av flera. Att ta avstånd från oförrätter, fattigdom 
och låg status i barndomen eller tidiga karriären, har för de framgångsrika inneburit 
att de samtidigt har strävat efter just det de i intervjuerna säger sig inte sträva efter, 
utan snarare tagit avstånd från – nämligen framgång. 
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