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DISKUSSION & DEBATT

det finns idag ett stort forskningsfält 
som behandlar krishantering.1 Fältet ut-
görs av forskare från olika discipliner som 
statsvetenskap, psykologi och manage-
ment och har sina egna och särskilda tid-
skrifter som Journal of Contingencies and 
Crisis Management, Journal of Homeland 
Security and Emergency Management och 
Risk Management. Men trots all kunskaps-
utveckling på krishanteringsområdet, är 
frågan om hur offentliga organisationer 
och myndigheter lär sig av kriser fortfaran-
de till stor del okänd terräng. 

Antalet tillförlitliga teorier om ämnet 
är få. En orsak är att det saknas empiris-
ka studier om hur organisationer och de-
ras medlemmar lär sig av kriser.2 Forskare 
har med andra ord till dags dato ägnat frå-
gan om hur organisationer lär sig av sina 
kriserfarenheter begränsat utrymme. Men 
det är av såväl teoretisk som praktisk be-
tydelse att man lyfter fram empiriska bevis 
på ”krisinducerat lärande” som är basera-
de i verkliga krishanteringserfarenheter.

Genom min tidigare forskning har jag 
försökt att bidra med ökad kunskap om 
hur offentliga organisationer och myn-
digheter lär sig av sina kriserfarenheter.3 
I mitt avhandlingsarbete använde jag mig 
av sex omfattande empiriska fallstudier för 
att utveckla en modell för krishanterings- 
och lärandeprocessen.4 Modellen avsåg 

att förklara vilka faktorer som påverkar 
krishanteringsprocessen.5 Modellen kun-
de även användas för att föreslå variabler 
nödvändiga för att analysera myndigheters 
krishantering och lärande. Modellen foku-
serade på avvägningar som myndigheters 
företrädare bör vara medvetna om när de 
planerar för kriser och när de etablerar sin 
krisorganisation. 

Avhandlingen var framgångsrik när det 
gällde teoriutveckling. Detta betyder dock 
inte nödvändigtvis att de antaganden och 
resultat som presenterades är till nytta för 
den praktiker som är intresserad av att ut-
veckla sin myndighets krishanteringskapa-
citet och förmåga att lära av kriser. I vilken 
mån modellen kan hjälpa tjänstemän som 
idag arbetar inom myndigheter med att ut-
veckla sin egen organisations förmåga att 
lära av kriser är osäkert. En befogad fråga 
är därmed om det finns något av praktisk 
nytta som kan dras från denna forskning 
om kriser och lärande. 

Denna artikel ämnar bidra med reflek-
tioner och ny kunskap om fenomenet kris-
inducerat lärande, här definierat som orga-
nisationsmedlemmars målmedvetna hand-
lingar som utlöses av en kris och som le-
der till ny förståelse och nytt beteende.6 
Artikeln syftar till att, baserat på tidigare 
forskning om krishantering och lärande 
(litteraturstudier och empiriska fallstudier), 
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resonera kring vilka faktorer som främjar 
myndigheters lärande från kriser och före-
slå praktiskt orienterade tips för hur kris-
inducerat lärande kan komma till stånd i 
myndigheter. 

Krisinducerat lärande: teori 
och praktik
Kriser är situationer där beslutsfattare upp-
fattar ett hot mot grundläggande värden 
och normer, tidspress och osäkerhet, vilket 
i sin tur kräver snabba beslut.7 Hur orga-
nisationsföreträdare analyserar tidigare er-
farenheter av kriser och hur de använder 
sig av sådana kunskapen för att genomfö-
ra förändringar har under senare år väckt 
ett allt större intresse i både den praktiska 
och i den akademiska världen. Frågan är 
väsentlig eftersom organisatoriskt lärande 
från kriser främjar organisationers robust-
het och möjligheten att förbättra framtida 
krishanteringskapacitet. Det minskar ock-
så risken för att krisen upprepas. 

Forskare och analytiker som fördju-
par sig i krisinducerat lärande utmanas av 
ett abstrakt och svårtolkat ämnesområde. 
Detta eftersom det (vilket har nämnts tidi-
gare) saknas empiriska studier på ämnet. 
Det kan därför vara av intresse att beskri-
va två exempel på potentiellt krisinducerat 
lärande. 

Elavbrotten i nordvästra Stockholm 
2001 och 2002

Tidigt på morgonen den 11 mars 2001 in-
träffade en kabelbrand i energiföretaget 
Birka Energis kabeltunnel i Akalla. Kort 
därefter slocknade elen i åtta stadsdelar i 
nordvästra Stockholm. Elavbrottet vara-
de i 37 timmar och drabbade 50 000 in-
vånare och ytterligare 30 000 anställda i 
700 företag. Att hantera denna kris var en 

utmaning för stadens tjänstemän. För för-
sta gången i en akut kris samlades chefer 
för stadens förvaltningar till samverkans-
möten ledda av brandchefen och stadsdi-
rektören. Den främsta anledningen till att 
krisen blev intressant från ett lärandeper-
spektiv var dock det som hände ett drygt år 
senare. I maj 2002 inträffade nämligen när-
mast en karbonkopia av elavbrottet 2001. 
Den 29 maj 2002 drabbades samma kabel-
tunnel av ännu en brand. De åtta stadsde-
larna blev återigen utan el. Samma kom-
munala förvaltningar samlades för att lösa 
problematiken. De enda betydande skillna-
derna var att elavbrottet denna gång vara-
de i 54 timmar samt att de inblandade ak-
törerna var bättre förberedda i och med att 
de hade en näraliggande erfarenhet av kris-
hantering med sig i bagaget.

Eftersom jag hade kartlagt det första fal-
let och dokumenterat ansvariga aktörers 
agerande och beslutsfattande i en fallstu-
die, erbjöd det andra elavbrottet ett när-
mast unikt tillfälle att studera krishante-
ring och lärande, före, under och efter kri-
ser utan en förutfattad mening om läran-
dets vara eller icke vara. Visserligen kunde 
det faktum att det andra elavbrottet över-
huvudtaget inträffade ses som ett exempel 
på avsaknad av krisinducerat lärande. Men 
vid en mer omfattande belysning av fallet 
framkom mönster som pekade på att den 
första krisen hade genererat lärdomar av 
både enkelkrets- och dubbelkretstyp,8 men 
att den förstnämnda typen av lärande hade 
prioriterats i den första krisens efterarbete. 
Detta hade i sin tur lett till att den andra 
krisen kunde inträffa. När den andra kri-
sen väl var ett faktum prioriterades istället 
lärdomar av dubbelkretstyp. I Kistafallet 
räckte det med andra ord inte med enkel-
kretslärande för att krisen inte skulle in-
träffa igen.  
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Efter elavbrottet i Kista 2001 utlova-
des flera omfattande förändringar på lång 
sikt, men enklare förbättringar inriktade 
på att rätta till systemets brister prioritera-
des och själva hotet som en brand utgjorde 
mot det sårbara systemet kom i skymun-
dan. Om de förändringar på lång sikt som 
hade utlovats efter 2001 års elavbrott hade 
implementerats tidigare, hade konsekven-
serna av en ny kabelbrand kunnat begrän-
sas avsevärt. Istället skedde ett andra elav-
brott 2002 eftersom smuts efter branden 
låg kvar i tunneln medan skarvningsarbetet 
genomfördes. Efter det andra elavbrottet 
drog de inblandade aktörerna mer långt-
gående lärdomar beträffande hur organisa-
tioner arbetade med brandskydd och brän-
der i tunnlar. Dessutom såg man till att ge-
nomföra de reformer som hade föreslagits 
redan efter den första incidenten.

Flodvågskatastrofen i Sydostasien 
2004

Tidigt på morgonen den 26 december 2004 
inträffade en kris som hade stora konse-
kvenser för det svenska krishanterings-
systemet. Då nåddes Sverige av de första 
rapporterna om en jordbävning utanför 
Sumatras kust. Nyhetssändningarna för-
medlade dessutom knapphändiga upp-
gifter om flodvågor, så kallade tsunamis, 
som slagit in över kustområden i framfö-
rallt Sri Lanka och Thailand. Tankarna 
gick till de drabbade i de olika område-
na, samtidigt som många svenskar var på 
plats i Thailand eftersom de hade lämnat 
den svenska vintern för att semestra i om-
rådet. Av denna anledning kändes senfär-
digheten i de svenska myndigheternas kris-
respons extra frustrerande. Timmar och till 
och med dagar gick innan responsen var i 
paritet med krisens dignitet.9 

Som forskare med ett intresse för kris-
hantering och lärande kände jag viss för-
våning över responsen. Frågor rörande be-
redskap och krishanteringskapacitet hade 
ju varit prioriterade, åtminstone sedan ter-
rordåden den 11 september 2001. Under 
tiden hade utredningar på ämnet presente-
rats. Risk- och sårbarhetsutredningen hade 
propagerat för en förbättrad helhetssyn på 
sårbarhet och säkerhet, presenterat ett nytt 
politikområde och ramarna för en ny myn-
dighet med samordningsansvar för kris-
hantering på nationell nivå (det vill säga 
Krisberedskapsmyndigheten). Bit för bit 
hade det svenska krishanteringssystemet 
byggts upp. 

Dessutom hade flera allvarliga kriser in-
träffat, som mordet på statsminister Olof 
Palme 1986, Estonia-katastrofen 1994, 
brandkatastrofen på Hisingen 1998, kraval-
lerna i samband med EU-ordförandeskapet 
2001 och mordet på utrikesminister Anna 
Lindh 2003. Alla dessa händelser innebar 
tillfällen för regeringskansliet och centrala 
myndigheter med ansvar för nationell kris-
hantering att vässa sin krishanteringsför-
måga. Men ändå brast det när förmågan 
behövdes som bäst. 

Efter flodvågskatastrofen (samt Stormen 
Gudrun i januari 2005) etablerades ett an-
tal utredningar och utvärderingar av det 
svenska krishanteringssystemet. Ett fler-
tal förändringar gjordes. 2005 etablerades 
Enheten för beredskap och analys i stats-
rådsberedningen och i enlighet med utred-
ningen ”Krishantering i Regeringskansliet” 
etablerades 2008 Kansliet för krishante-
ring med en tydligare roll och ansvar än 
sin föregångare. Dessutom slogs flera myn-
digheter med viktiga roller i krishante-
ringssystemet ihop och nya myndigheter 
som Strålsäkerhetsmyndigheten (2008), 
Transportstyrelsen (2009) och Myndigheten 
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för samhällsskydd och beredskap (2009) 
slog upp sina dörrar.10 

Dessa två empiriska fall understryker 
vikten av att analysera relationen mellan 
kriser och lärande, en relation som hittills 
varit i stort sett obeforskad.11

Krisinducerat lärande jämfört 
med ”vanligt” lärande
Innan vi fördjupar oss i diskussioner om 
relationen mellan kriser och lärande och 
”best practices” för myndigheter, kan det 
vara på sin plats att klargöra vad som gör 
lärande från kriser till något speciellt. På 
vilket eller vilka sätt skiljer sig krisläran-
de från vanligt erfarenhetsbaserat lärande? 
Precis som kriser är ovanliga, specifika och 
något utöver det vanliga så skiljer sig kris-
inducerat lärande från det vardagliga ru-
tinmässiga erfarenhetsbaserade lärandet. 
En skillnad är att erfarenheter av kriser är 
mer ovanliga än erfarenheter av andra mer 
vardagliga incidenter. Vissa tjänstemän kan 
arbeta en hel karriär och bara uppleva en 
eller ett par riktiga kriser. Även tjänstemän 
i organisationer som tenderar att hantera 
kriser oftare än andra tycks hantera endast 
ett fåtal stora kriser.12 Krisinducerat läran-
de skiljer sig därmed från ”vanligt” lärande 
eftersom det sker enligt modellen ”en hän-
delse i taget”, i jämförelse med traditionellt 
erfarenhetsbaserat lärande som sker kumu-
lativt och löpande över tid.13

Det är mer utmanande att lära av kri-
sen än att lära från normal verksamhet och 
vardagsincidenter. Krisinducerat lärande 
sker när behovet att lära är som störst sam-
tidigt som det är som svårast att uppnå. De 
kriterier som kännetecknar en kris och som 
gör agerande i kris så komplicerat – värden 
på spel, tidsbrist och osäkerhet – är ock-
så kännetecken för krisinducerat lärande.14 
Att lära baserat på situationer som karak-

te riseras av utmaningar som skiljer sig 
från utmaningar under ”vanligt” arbete är 
svårt. Kriser ger upphov till högre stressni-
våer. Konsekvenser av beslut, åtgärder och 
svåra val kan vara svåra att hantera, utvär-
dera och lära utav. 

Detta blir än mer tydligt i fasen ef-
ter den akuta krisens avslutning när poli-
tiskt motiverade debatter och utredning-
ar tar vid och skuld och ansvar ska förde-
las.15 Diskussioner om ansvar och skuld le-
der ofta till kritisk granskning, inte minst i 
massmedia. De aktörer som förväntas lära 
av krisen tenderar att utsättas för ökad 
granskning från allmänhet och massme-
dia, vilket skiljer krisinducerat lärande från 
vanligt erfarenhetsbaserat lärande. Kritisk 
granskning kan leda till att lärandeproces-
ser tappar fart eller att de kommer in på 
fel spår. En myndighet som vill lära av sin 
kriserfarenhet behöver lugn och ro. Ökad 
mediebevakning kan i dessa situationer in-
verka skadligt på lärandet. ”Å andra sidan 
kan massmedial granskning även vara en 
pådrivande faktor som inverkar positivt på 
lärande i krisens spår.”  

Samverkansproblem

Precis som det finns en samverkansproble-
matik i den akuta krisen finns det också en 
samverkansproblematik i krisens efterske-
de när lärdomar från hanteringen ska dras. 
Kriser är inte bara händelser utan stor-
skaliga och dynamiska processer som säl-
lan kan hanteras av en enda organisation. 
Samarbete över organisationsgränserna 
krävs i den akuta hanteringen och därmed 
också i lärandeprocessen. Detta är särskilt 
vanligt i samband med samhällskriser då 
en ensam organisation inte kan lösa pro-
blemet. Då krävs istället att organisatio-
ner går samman och arbetar tillsammans 
för att lösa problemen som de står inför. På 
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samma sätt kan det i dessa fall krävas att 
organisationer samverkar och samarbetar i 
lärandeprocessen efter det akuta skedet av 
krisen. Detta leder i sin tur till utmaning-
ar i kommunikationsprocesserna mellan 
olika organisationer. Dessutom skapar kri-
ser ofta nya oidentifierade intressenter och 
så kallade stakeholders. På så sätt kan lä-
rande i krisens spår ge upphov till helt nya 
konstellationer av organisationer som inte 
har arbetat tillsammans tidigare, vilket yt-
terligare kan försvåra för lärande. 

Tidigare forskning 
En anledning att forskningen hittills inte 
varit särskilt framgångsrik med att lyf-
ta fram empiriska exempel av krisinduce-
rat lärande är att krishanteringsforskning i 
stor utsträckning har berört processer före 
och under kriser, snarare än processer efter 
kriser (då lärande traditionellt anses ske). 
Forskning om processer under kriser berör 
akut krishantering och beslutsfattande un-
der press, ofta med en sociologisk inrikt-
ning på katastrofer.16 Forskning om pro-
cesser före krisen avser systemdesign och 
beredskapsplanering med fokus på tillvä-
gagångssätt för att möta hot och risker och 
för att bygga organisatorisk beredskap.17 
Krisens efterfas och lärande i krisens spår 
har hittills inte fått samma uppmärksam-
het i forskningen. Krishanteringsstudier 
har endast i begränsad utsträckning tagit 
hänsyn till organisatoriskt lärande från kri-
ser.18 Dessutom behandlar endast ett fåtal 
studier hur själva krishanteringen påverkar 
möjligheten att lära av krisen. 

Hittills har vi kunnat konstatera att det 
finns en bristande kunskap om hur offent-
liga organisationer lär av kriser.19 Att så lite 
forskning har bedrivits på ämnet innebär 
att det fortfarande finns flera kunskaps-
luckor rörande relationen mellan kriser 

och lärande. Flera forskningsfält har ändå 
bidragit med kunskap i angränsade frå-
gor som exempelvis akut krishantering. 
Tidigare forskning på ämnet akut krishan-
tering har dock framförallt berört individer 
och små grupper snarare än organisationer, 
samt verkställande utrikespolitiskt besluts-
fattande snarare än beslutsfattande i sam-
band med nationella samhällskriser eller 
organisatoriska kriser. Ytterligare littera-
tur med bäring på relationen mellan kriser 
och lärande har berört specifika så kalla-
de High Reliability Organizations (HRO) 
före kriser. 

I denna kategori ingår empiriska stu-
dier av hur organisationer som exempel-
vis kärnkraftverk och hangarfartyg bedri-
ver riskfylld och känslig verksamhet utan 
att råka ut för kriser. En angränsande lit-
teratur kan sammanföras under rubriken 
Normal Accident Theory (NAT). Dessa 
studier berör hur organisationer hanterat 
stora tekniska olyckor och industriella ka-
tastrofer.20 Hur mer traditionella myndig-
heter hanterar och lär sig av organisatoris-
ka kriser är dock fortfarande till stora de-
lar höljt i dunkel. 

Det finns dock ett antal hypoteser om 
krisinducerat lärande som krishanterings-
forskare har ställt upp. Dessa berör fram-
förallt hinder mot lärande som har sitt ur-
sprung i det särskilda sammanhang som 
kriser utspelar sig i. 

Otillräcklig dokumentation

Krisen som fenomen får konsekvenser 
för bland annat dokumentation och ana-
lys. Ett vanligt mönster är att krishantera-
re och krisbeslutsfattare brister i sin doku-
mentation. En kris präglas av tidspress och 
stress och särskilt för en otränad organi-
sation kommer den ofta som en överrask-
ning. Konsekvensen blir allt som oftast att 



N R 1 jANUARI/MARS 2012

122

den viktiga rollen att dokumentera möten 
och kommunikation faller mellan stolarna. 
Att organisationer i kris dokumenterar sitt 
arbete är viktigt för att förbereda svar på 
de frågor som kan komma att ställas efter 
krisen och för lärandet. Otillräcklig doku-
mentation försvårar arbetet för utredare, 
forskare och andra som är intresserade av 
att ta reda på varför en olycka eller kris in-
träffade, och vad olika företrädare gjorde 
för att minska konsekvenserna. Det är vik-
tigt ur ett juridiskt perspektiv för att i efter-
hand kunna reda ut vem som gjorde vad, 
men inte minst ur ett praktiskt perspektiv 
för att kunna dra lärdom. 

Även om dokumentation om krishante-
ringen finns tillgänglig är detta ingen ga-
ranti för att en kvalitativ och väl avvägd 
analys verkligen genomförs. Men med en 
väl fungerande dokumentation undanröjs 
åtminstone det första hindret för att indi-
vider ska kunna lära sig. På så sätt skapas 
förutsättningar för att både goda och min-
dre lyckade erfarenheter kommer in i det 
organisatoriska minnet och får fäste på or-
ganisationsplanet.

Partiskhet och kollegialitet

De personer som ska lära sig av krisen 
har många gånger del i krisens orsak. 
Att vara ansvarig för att ett system falle-
rar och att en olycka eller en kris inträf-
far ger inte goda förutsättningar för en öp-
pen och opartisk utvärdering som i sin tur 
är en god förutsättning för att kunna lära 
av erfarenheten. Historiskt har det visat sig 
att partiskhet är ett problem i utvärdering-
ar efter kriser.21 Partiskhet kan ha sitt ur-
sprung i att det är känsligt att utvärdera 
misstag, särskilt hos enstaka individer och 
kollegor. Kollegialitet är svårt att undvika 
i organisationer och mellan organisationer. 
Personer som levererar dåliga nyheter och 

kritik mot de egna leden riskerar att bli ut-
stötta och se den egna karriären gå i stå. 
Det är känsligt att kritisera den egna orga-
nisationen och de egna kollegorna. Därför 
riskerar en organisation som utför egenut-
värdering av krisen och dess orsak att pre-
stera en partisk krisutvärdering. 

När organisationer ska utvärdera sin 
egen verksamhet finns det risk för att miss-
tag skyls över (som i fallet med Birka ener-
gis utredning efter kabelbranden och elav-
brottet 2001). Partiskhet kan bli en presti-
georienterad del av organisationens kultur, 
präglad av kåranda. I en sådan organisa-
tion avstår man från att kritisera varandra, 
vilket hindrar lärande och urholkar organi-
sationens förmåga.

Undanträngning och distraktion

Ytterligare en konsekvens av tiden efter 
den akuta krisens hantering är den så kalla-
de undanträngningseffekten. Beslutsfattare 
tenderar att bli distraherade efter kriser.22 
Kriser är oönskade händelser, och besluts-
fattare vill ofta snabbt gå vidare efter kriser 
för att få till stånd en återgång till det nor-
mala. Både krisen och lärdomar som hade 
kunnat dras utifrån dess hantering riskerar 
att efteråt hamna i skymundan. Nya frågor 
kommer upp på agendan, och många gång-
er är det samma eller liknande frågor som 
tar den i besittning år efter år, som exem-
pelvis budgetfrågor eller andra frågor tag-
na ur vardagens arbetsbörda och fullteck-
nade kalendrar. 

Olika uppfattningar och politisering

Många gånger råder det olika uppfattning-
ar om vad som borde göras efter en kris och 
hur det borde göras. Så länge aktörer inte 
sluter upp bakom en allmän lärandestrategi 
efter en kris kommer det att finnas risk för 
att lärandeprocesser tappar fart och slutar 
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i otydlighet. Förändringsarbetet som följer 
i krisens spår tenderar att ske på en arena 
fylld av konflikter. På den politiska arenan 
präglas krisens efterarbete av utskottsför-
hör och kommissioner. På den ekonomiska 
och juridiska arenan präglas tiden av för-
säkringsärenden, ersättningskrav och rät-
tegångar.23 I de mest konsekvensfyllda kri-
serna handlar det om mångåriga efterspel 
som med rätta kan benämnas som ”krisen 
efter krisen”. Politisering i krisens efter-
spel, det vill säga, olika uppfattningar om 
vad som borde göras och hur för att vinna 
politiska poänger, borgar sällan för att rätt 
lärdomar dras.24 

Skuld och syndabocksletande

Det finns flera kognitiva barriärer mot lä-
rande som kan drabba organisationer. 
Exempelvis så solar sig gärna individer 
i glansen när det har gått bra, men de är 
sämre på att ta ansvar för det som har gått 
dåligt. Då är det lättare att skylla ifrån sig 
på andra som inte har gjort vad de skulle 
ha gjort. Att skjuta skuld fram och tillbaka 
mellan aktörer benämns i krishanterings-
litteraturen som ”blame games”.25 Blame 
games tenderar att föra bort intresset från 
att genomföra lärdomar. En nära angräns-
ad process är syndabocksletande, vilket 
bland annat aktualiserades i fallet med det 
grundstötta kryssningsfartyget M/S Costa 
Concordia i januari 2012. Även om kapte-
nen i detta fall tycks ha burit ett stort an-
svar för olyckan, är att peka finger mot en 
enskild aktör sällan den mest konstruktiva 
utvärderingsresponsen. Utifrån ett lärande-
perspektiv är det viktigt att även ställa frå-
gor som: Hur och varför kunde personen i 
fråga agera som den gjorde? Vilka struktu-
rer medgav beteendet? 26 

Kända och enkla lösningar

Tidigare forskning har funnit att när stor-
skaliga och strukturella förändringar äger 
rum efter kriser, är de bara undantagsvis 
direkt kopplade till katastrofen. I de fles-
ta fall är föreslagna förändringar efter en 
katastrof redan kända innan krisen inträf-
fade.27 Krisinducerat lärande känneteck-
nas alltså enligt detta synsätt av att kopp-
la nya problem till kända och redan före-
slagna lösningar. En konsekvens av detta 
är att kriser erbjuder möjligheter för be-
slutsfattare och reformivrare att koppla 
sina käpphästar till reformarbete i krisens 
spår och på så sätt förmå dessa att anpas-
sas från befintliga förslag till moderna poli-
tiska lösningar.28 

I anslutning till detta antagande kan det 
konstateras att enkla lösningar ofta prio-
riteras efter kriser. Inte minst prioriteras 
snabba omorganisationer istället för att ta 
tag i grundläggande, abstrakta eller mång-
dimensionella problem. Omorganisation 
som lärandestrategi har anammats i ex-
empelvis USA i och med skapandet av 
mastodontmyndigheten Department of 
Homeland Security. På ett mindre plan 
har strategin använts även i Sverige i 
och med regeringskansliets etablering av 
Enheten för beredskap och analys (och 
senare Kansliet för krishantering) efter 
Katastrofkommissionens kritik med anled-
ning av den nationella krisresponsen i sam-
band med flodvågskatastrofen i Sydost
asien 2004. 

Många gånger är dock snabba omorga-
nisationer enbart kompensationer för lä-
rande. Omorganisationer ger en föränd-
ring på ytan medan mer djuplodande or-
ganisationskultur lämnas intakt.29 Om-
organiseringar kan också ses som sym-
boliska förändringar och exempel på att 
någonting faktiskt har gjorts.30 Det krävs 
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dock tid för att en ny organisation ska kun-
na sätta sig, vilket inte alltid ges. Ibland ut-
värderas nya organisationer efter kort tid 
och utan rättvis chans. Svaret kan bli nya 
omorganisationer. 

Långa processer

I samband med detta kan det påpekas att 
lärande från kriser generellt sett tar tid. 
Olyckor och kriser inträffar ofta plötsligt 
och det akuta förloppet kan vara över på 
kort tid. Lärandet i krisens spår är en lång-
sammare process. De som utvärderar kriser 
och krishantering bör vara medvetna om 
att även om de har genomfört en till synes 
god och opartisk utvärdering så har läran-
deprocessen bara börjat. De lärdomar som 
har dragits måste spridas och nödvändiga 
förändringar och investeringar måste ge-
nomföras. För att nå önskat resultat måste 
lärdomarna kommuniceras och ”säljas” till 
de som har mandat att genomföra föränd-
ringsarbetet. Dessvärre tycks många sakna 
den organisatoriska uthållighet som krävs 
för att lära sig av kriser. Många företrä-
dare för organisationer tycks istället ha en 
ryggmärgsreflex att efter krisen så snabbt 
som möjligt återgå till hur det såg ut inn-
an. Organisationer som med framgång lär 
sig av kriser siktar dock inte på att återgå 
till exakt samma tillstånd som tidigare. De 
använder istället krisen och anpassar sina 
strategier till den nya situationen.31 

Kriterier för en lärande kultur 
Forskning är i allmänhet användbar för att 
problematisera fenomen, verksamheter och 
strukturer. Forskning är dock ofta mindre 
bra för att föreslå lösningar på problem. 
Med hjälp av tidigare forskning på områ-
det krisinducerat lärande har denna artikel 
pekat på ett flertal problem som organisa-
tioner och individer riskerar att stöta på 

när de försöker att lära sig från sina kriser-
farenheter. En rimlig fråga efter denna ge-
nomgång är om krishanteringsforskningen 
har presenterat förslag på hur organisatio-
ner kan förbättra sin kapacitet att lära sig 
av kriser. 

Lyckligtvis finns en hel forskningstradi-
tion med just denna inriktning. Myndigheter 
bör kunna lära av så kallade tillförlitliga 
organisationer (HRO). Dessa utför vikti-
ga, känsliga och i allra högsta grad kom-
plexa uppgifter över tid med gott resultat. 
De värderar lärande och undviker att sopa 
fel och brister under mattan. De betraktar 
problem som möjligheter och kriser som 
tillfällen att kritiskt bedöma sina egna för-
beredelser och verksamheter i syfte att för-
bättra dem och anpassa organisationen till 
ändrade förhållanden.32 Denna litteratur 
lyfter fram ett par förmågor som betydan-
de för organisatoriskt lärande och skapan-
de av robusta organisationer. Nedan 

redogörs för några sådana förmågor. 
Dessa är rapporterande och utvärdering av 
incidenter, olyckor och kriser samt själv-
reflektion och flexibilitet som behövs för 
att reformera i enlighet med vad utredning-
ar och utvärderingar kommer fram till. 

Rapportering och utvärdering

En nyckelkapacitet som HRO-organisa-
tioner besitter är viljan hos chefer och ope-
ratörer att utvecklas och bli bättre och ska-
pa mer robusta och säkrare organisationer, 
bland annat genom att utreda och utvär-
dera incidenter och olyckor. En förutsätt-
ning för detta är att organisationen i frå-
ga har ett incidentrapporteringssystem som 
helst bör bygga på anonymitet.33 System av 
den typen finns framförallt i organisationer 
som hanterar allvarliga incidenter dagligen. 
Sådana organisationer har utvecklade och 
systematiserade instruktioner och rutiner 
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för dokumentation och utredning.34 I min 
egen forskning har jag bland annat använt 
mig av fall tagna från medievärlden. Det vi-
sade sig att journalister i medieorganisatio-
ner som Sveriges Radio, Sveriges television 
och TV4 bär på mycket samlad arbetskun-
skap som löpande har byggts upp till in-
formella erfarenhetsbanker.35 Myndigheter 
kan med fördel lära av sådana medieorga-
nisationer. De utvärderar kontinuerligt sin 
verksamhet. Dagliga möten hålls med dis-
kussioner om hur de senaste programmen 
mottogs. Detta innebär att nyhetsorganisa-
tioner på ett informellt sätt bygger kumu-
lativt på sina erfarenheter. 

I min egen forskning jämförde jag lä-
randemönster efter kriser så som de upp-
kom i fallen med Stockholms stad och 
Birka Energis lärande efter elavbrotten 
2001 och 2002 samt FOI NBC-skydds lä-
rande i samband med de så kallade mjält-
brandsbreven 2001-2002 (exempel på or-
ganisationers lärande grundat på ett eller 
två fall), jämfört med tre medieorganisa-
tioners (TV4, SVT och SR) lärande ba-
serat på ett större antal fall (framför allt 
terrorattentaten den 11 september, men 
även mordet på Olof Palme 1986, Estonia-
katastrofen 1994, Göteborgsbranden 1998, 
Göteborgskravallerna 2001 och mordet på 
Anna Lindh 2003). Slutsatsen av jämfö-
relsen var att bredden på den erfarenhets-
mässiga basen påverkar lärdomarnas till-
förlitlighet. Krisinducerade lärdomar som 
baseras på en enstaka erfarenhet är sårba-
ra och ju fler erfarenheter av kriser som en 
organisation tar med i lärdomsarbetet de-
sto mer tillförlitliga kommer lärdomarna 
att vara.36 

I fallen med de svenska medieorgani-
sationerna hänvisade cheferna till en se-
rie kriser som de hade dragit lärdom av. 
Lärande på grundval av en eller två händel-
ser innebär att svaren är baserade på enbart 

ett fåtal slutsatser. Sådant lärande kan or-
saka skevhet. Det kan också leda till stra-
tegier för krishantering präglade av rigidi-
tet. Lärande på grundval av två eller flera 
händelser däremot innebär att det finns en 
potential för att systematisk erfarenhetsba-
serat lärande skall kunna äga rum samt för 
en krishanteringsstrategi baserad på flexi-
bilitet, vilket är förtjänstfullt i kriser efter-
som en kris inte är en statisk händelse utan 
en dynamisk och föränderlig process.

Flexibilitet

För att rapportering och utvärdering ska 
leda till resultat krävs att organisationen 
och dess medarbetare har kunskap och vil-
ja att förvandla rapporter och utvärdering-
ar till analyser, 

handlingsplaner och reformer. För det-
ta krävs att organisationen är flexibel med 
en förmåga att anpassa sig till nya utma-
ningar.37 Managementforskare beskriver 
flexibla processer som en förutsättning för 
nya idéer, antaganden och val som orga-
nisationer behöver för att förändring ska 
kunna ske.38 Flexibilitet i offentlig förvalt-
ning innebär en förmåga att anpassa sig till 
nya krav, vilket är en viktig förmåga för 
kris hantering och lärande. Det finns med 
andra ord ett klart samband mellan flexibi-
litet och lärande. 

Flexibilitet innebär att man är benägen 
att försöka hitta nya lösningar när gamla 
kunskaper är otillräckliga. Detta är av be-
tydelse för krishantering eftersom det ofta 
är de gamla traditionerna som ledde orga-
nisationen in i krisen. Dessutom är kriser 
dynamiska, icke rutinmässiga fenomen som 
framtvingar ett trängande behov av att im-
provisera. Kriser kräver av organisationer 
att de lyckas agera utöver vad som anges 
i befintliga policies, rutiner och arbetsbe-
skrivningar för att lösa nödsituationer. En 
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flexibel strategi och organisatorisk förmå-
ga att anpassa sig till förändrade förutsätt-
ningar kommer därför sannolikt att vara 
en god tillgång för krishantering. Det är vid 
händelse av kris nödvändigt att vara med-
veten om att det finns en potentiell fara i att 
agera i enlighet med rutiner och fastlagda 
planer. Planer kan fungera som tvångströ-
jor som avgränsar flexibilitet och kreativi-
tet när de egenskaperna behövs som mest. 

En organisation som bygger sin krisor-
ganisation på en erfarenhetsbank,39 snara-
re än en enstaka erfarenhet av kris (vilket 
är ett vanligare mönster i offentliga orga-
nisationer som inte drabbas av kriser sär-
skilt ofta) har lättare för att skapa en ro-
bust men samtidigt flexibel grund att stå 
på inför framtida kriser. Det finns dock ut-
rymme för förbättring även i dessa organi-
sationer. I fallet med de svenska medieor-
ganisationerna bestod lärdomarna av erfa-
renheter dragna av individuella och rutine-
rade journalister snarare än samlade insti-
tutionaliserade minnen. Genom att inkor-
porera lärdomar i formella regler, procedu-
rer och system ökar möjligheterna för att 
lärdomarna kan stå emot tidens tand och 
omsättning av personal. 

Självreflektion

En annan faktor som kan verka gynnan-
de för organisationers förmåga att lära 
av kriser är organisatorisk självreflektion. 
Organisatorisk självreflektion ger en med-
vetenhet om organisationens struktur och 
kultur samt hur de kan utgöra såväl för- 
som nackdelar under kriser. Den organi-
sation som ställer sig frågan: ”Vad i orga-
nisationens kultur och struktur kan utgö-
ra hinder under en kris?” står bättre rus-
tad än den organisation som väljer att inte 
göra det. Det finns många exempel på hur 

organisatorisk självreflektion har gynnat 
organisationer i kris. 

Från min egen forskning kan nämnas 
exempelvis fallet med elavbrottet i nord-
västra Stockholm 2001. Då insåg elbolaget 
Birka Energi att organisationen var präglad 
av en teknisk kultur och att detta innebar 
att de symboliska och kommunikativa de-
larna av krishanteringen hamnade i skym-
undan. När krisen slog till för andra gång-
en i maj 2002, vidtog organisationen och 
dess krisledning konkreta åtgärder för att 
komplettera organisationens tekniska kul-
tur genom att ta in extern expertis på kris-
kommunikation samt att efter krisen ta in 
externa olycksutredare i syfte att förhindra 
en partisk intern olycksutredning.40 

Även fallet med Försvarets forsknings-
instituts (FOI) hantering av de så kallade 
mjältbrandsbreven 2001 hade en aspekt av 
organisatorisk självreflektion. Efter krisen 
insåg FOI att organisationens demokratiskt 
akademiska expertkultur svårligen gick att 
kombinera med effektivt krisbeslutsfattan-
de. Under krisen utvecklades den centra-
la krisgruppen till en lös diskussionsgrupp 
där i princip alla som arbetade med fallet 
ingick. Istället för snabba beslut handla-
de det om förankring där alla inblandade 
skulle ha möjlighet att bidra. 

Även i fallet med Sveriges radios hante-
ring av sändningsmässiga utmaningar den 
11 september 2001 spelade organisatorisk 
självreflektion en roll för reformarbete ef-
ter krisen. Under flera stora nyhetshändel-
ser upplevde SR att den decentraliserade 
organisationen hade svårt att kraftsamla 
kring en enda stor nyhet. Organisationen 
består av flera oberoende och starka kana-
ler. När terrorattentaten i USA inträffade 
fattade kanalcheferna (baserat på lärdo-
mar från tidigare kriser) beslut att anpas-
sa sin organisationskultur och struktur till 
händelserna. De oberoende kanalerna (P1 
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och P4) slogs ihop och övriga kanaler (för-
utom P3) togs ur etern, allt för att centrali-
serat och enhetligt rapportera om de upp-
seendeväckande händelserna.41 

Av diskussionen ovan kan vi dra slutsat-
sen att beslutsfattare och chefer bör enga-
gera sig i att förstå sin egen organisations 
kultur, skapa en medvetenhet i hela organi-
sationen om de potentiella fördelarna och 
nackdelarna med organisationskulturen 
när kriser inträffar, och arbeta för att mi-
nimera nackdelarna med organisationskul-
turen under kriser. Dessa uppgifter är på 
intet sätt enkla. De kräver starka mandat 
för chefer och snabba beslutsstrukturer. 
Det krävs dessutom en viss flexibilitet för 
att kunna ändra eller omstrukturera orga-
nisationer och anpassa organisationskultur 
enligt den aktuella situationen.

Självreflektion kan också verka gynnan-
de för organisationers förmåga att ställa 
diagnos under och efter kriser. Forskning 
visar att medvetenhet om ett problem säl-
lan etableras med den första krisen, men 
den andra krisen kan, till skillnad mot den 
första, inte avfärdas som en isolerad hän-
delse.42 Birka Energis agerande i samband 
med elavbrotten 2001 och 2002 är prak-
tiska exempel på hur reflektion och med-
vetenhet kan ändras från en kris till en an-
nan. Efter elavbrottet i maj 2002 började 
man, förutom att genomföra tekniska för-
bättringar i systemet, även ifrågasätta det 
gällande arbetssättet och risktänkandet 
kring kabelbränder. Detta kan ses som in-
dikationer på så kallat dubbelkretsläran-
de. Överhuvudtaget var elföretagets inlär-
ningsprocess mer omfattande när krisen 
slog till för andra gången. 

Självreflektion kan även verka gynnande 
för utvärderingsarbete i krisens kölvatten. 
När man utvärderar kriser är det viktigt att 
ta en bred ansats. Genom att bara foku-
sera på enstaka orsaker till en olycka eller 

kris och se dessa som isolerade händelser, 
riskerar man att göra sig och sin organi-
sation en otjänst. Kriser är oftast resultat 
av flera sammanlänkade händelser, tillkor-
takommanden och brister som kan utlö-
sas av mänskliga, organisatoriska och tek-
niska orsaker. Genom att bara rätta till de 
mest uppenbara bristerna enlig så kallad 
enkelkretslärandemodell, riskerar organi-
sationen att rusta för ”det förra kriget”. 
Forskning visar också att de flesta lärdo-
marna efter kriser är av enkelkretskarak-
tär.43 De svenska fall som ingår i mina tidi-
gare analyser av krisinducerat lärande i of-
fentliga organisationers visar också att gra-
den av reflektion bakom lärdomar av en-
kelkretstyp är begränsad och att den inte 
rör vardagsorganisation och arbetssätt, 
utan hur organisationer organiserar sig un-
der kris.44 

Sammanfattning och slutsats
Artikeln har försökt att bidra med ny kun-
skap och reflektioner om krisinducerad lä-
rande genom att föreslå praktiskt orientera-
de tips för hur lärande kan genereras i sam-
band med kriser. Krishanteringsforskningen 
är ett relativt ungt akademisk fält och kris-
inducerat lärande har endast på senare år 
uppmärksammats i litteraturen. Fokus i 
dessa studier har mest varit på olika hinder 
mot lärande. 

Denna artikel berörde såväl kogniti-
va hinder mot krisinducerat lärande som 
undanträngning, distraktion och partisk-
het som institutionella hinder som politi-
sering och omorganisering. Avslutningsvis 
behandlades ett par exempel på förmågor 
som är fördelaktiga för myndigheter att ut-
veckla för att de ska kunna öka förmågan 
att lära av kriser. 

En samlad slutsats utifrån denna diskus-
sion är att om en organisation ska kunna 
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lära av en kris är det gynnsamt att inciden-
ter och kriser dokumenteras och rapporte-
ras genom olika typer av utredningar och 
utvärderingar. Dessa rapporter bör dess-
utom följas upp för att lärdomar ska kun-
na implementeras i organisationen. För att 
uppföljning ska ge resultat är det fördelak-
tigt att organisationen besitter självreflek-
tion och flexibilitet att reformera i enlighet 
med vad utredningar och utvärderingar fö-
reslår. 

Författaren är fil dr och arbetar vid Natio
nellt centrum för krishanteringsstudier, 
Försvarshögskolan (CRISMART).
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