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Abstract

Den  här  uppsatsen  behandlar  riskuppfattning  och  riskkommunikation  bland  anställda  på 

länsstyrelsen  i  Blekinge.  Syftet  med  uppsatsen,  som  är  ett  uppdrag  från  länsstyrelsen  i 

Blekinge, är att se vilka risker de anställda jag intervjuat ser i samhället samt hur de söker 

information om risker och var de vänder sig för information. Tolv kvalitativa intervjuer har 

gjorts för att besvara syftet, varav fyra av intervjuerna har varit med anställda med ansvaret 

som Tjänsteman i Beredskap, TiB, under en krissituation. En jämförelse av TiB:arna och de 

övriga intervjuade har därför kunnat göras. Resultatet visar på att intervjupersonerna känner 

att de lever i ett tryggt samhälle och därmed inte känner ett behov av att söka information 

kring risker i samhället. Det finns dock olika faktorer, exempelvis media, som gör att de ser 

vissa risker framför andra, men om respondenterna skulle söka information medvetet skulle 

de inte vända sig till  media utan snarare finna information hos andra medarbetare som är 

insatta i ämnet. Två risktyper har kunnat urskiljas bland de anställda jag intervjuat. Den första 

är den negligerande optimisten som ignorerar faran och som därför heller inte söker någon 

information om risker. Den andra typen är den strategiska realisten som, precis som det låter, 

ser risker på ett mer realistiskt plan och söker information när situationen kräver. Uppsatsen 

har  visat  på  vikten  av  att  ta  hänsyn  till  den  sociala  aspekten  vid  risker  eftersom  olika 

kunskaper och erfarenheter påverkar hur risker uppfattas av den enskilde individen. Utifrån de 

iakttagelser  som  gjorts,  tillsammans  med  hjälp  av  tidigare  forskning,  har  jag  gett 

rekommendationer till  länsstyrelsen i Blekinge om hur arbetet med risk- och krishantering 

samt dess kommunikation kan förbättras.  

Nyckelord: risk, riskuppfattning, riskkommunikation, länsstyrelse
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Förord

Jag vill inleda med att utbringa ett stort tack till alla respondenter som gjorde den här studien 

möjlig. Möjligheten att få låna lite av deras dyrbara tid gav mig en inblick och kunskap kring 

deras  tankar  och  uppfattningar  gällande  risker.  Mötet  med  respondenterna  har  gett  mig 

information och kunskap som jag inte hade klarat mig utan.

Tack också till Länsstyrelsen Blekinge som gav mig inspiration till ämnet på uppsatsen och 

som har varit ett stort stöd under hela vägen. 

Slutligen vill jag tacka min handledare Göran Palm som har hjälpt mig att komma på rätt väg 

när jag varit ute på villovägar och kommit med många goda råd.
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1. Riskuppfattning i det moderna samhället

1.1 Bakgrund

På  grund  av  den säkerhetspolitiska  utvecklingen  där  samhällets  sårbarhet  har  ökat  ligger 

tyngdpunkten nu annorlunda. Istället för försvar mot väpnat angrepp som var i fokus under 

1990-talet där rädslan fanns för invasion från Warszawapakten eller Sovjetunionen är det nu 

hantering av risker och kriser i fredstid som står i fokus. Risken för ett militärt angrepp mot 

Sverige från en annan stat är i dagens läge liten och samhället måste istället anpassa sig till de 

risker som finns genom exempelvis  globaliseringen och andra förändringar som samhället 

genomgått (Wiberg, 2010: 2; MSB 1, 2010: 5). Dagens hotbild ser alltså annorlunda ut nu än 

tidigare eftersom den är osäker och svår att bedöma. Uppfattningen om vad som anses vara en 

risk har även den förändrats med tiden. I riskens natur ligger att vi inte kan förutse alla risker 

som finns (Wiberg, 2010: 11; Syrén, 2010: 9).  

Den tyske sociologen Ulrich Beck (2000) talar om vad han kallar för risksamhälle vilket är en 

konsekvens  av  den  industriella  och  tekniska  utvecklingen  i  det  moderna  samhället.  Den 

ekonomiska utveckling som eftersträvats har fått negativa konsekvenser för människor och 

miljö. Trots att risker alltid har funnits har de en helt annan karaktär nu än förr. De risker som 

finns nu är globala och går inte att blunda för. Han menar att de katastrofer som uppstår inte  

beror  på  mänskliga  misstag  utan  på  de  industriella  system  med  destruktiva  krafter  som 

skapats. I dagens samhälle finns risker av alla slag som skapar stor osäkerhet och som i sin tur 

kan innebära stora kriser i samhället. 

Riskdimensionen ser olika ut på olika nivåer i samhället och det finns därför vissa risker som 

endast  kan  kopplas  till  den  lokala  nivån  samt  vissa  som går  över  de  globala  gränserna. 

Globala risker kan exemplifieras i klimatförändringen och miljörisker men även pandemier 

och lågkonjunkturer som påverkar vår värld (Olofsson & Rashid, 2009: 17). 

Den  nya  situationen  gällande  risker  visar  sig  i  lagstiftning  och  nationella  risk-  och 

krishanteringssystem. I svenska kommuner har kraven på krishanteringsberedskap ökat och 

kommuner får även en något annorlunda och utökad roll i det nya systemet för krishantering 

(Enander & Hede, 2004: 9). Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära  händelser  i  fredstid  (2006:544),  som  trädde  i  kraft  i  januari  2003 har 

länsstyrelsen,  på  regional  nivå,  geografiskt  områdesansvar  för  arbetet  med  krishantering. 

(Försvarsdepartementet,  2008:  307f).  Det  finns  sex  samverkansområden  i 
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krishanteringssystemet där sammanlagt 26 myndigheter är samlade i respektive område, även 

länsstyrelsen, kommuner och landsting är representerade. Dessa områden kan ses som nätverk 

där samråd kan ske och information kan utbytas mellan myndigheter inom krishantering. De 

sex områdena är; 

• Skydd, undsättning och vård

• Farliga ämnen

• Ekonomisk säkerhet

• Transporter

• Teknisk infrastruktur

• Geografiskt områdesansvar (MSB 1, 2010: 25f).

Kommunen rapporterar både vid förberedelser och vid inträffande av kris till  länsstyrelsen 

som  i  sin  tur  sammanställer  informationen  för  hela  länet  och  vidarebefordrar  detta  till 

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB. MSB i sin tur rapporterar läget för hela 

landet  till  regeringen. Vid extraordinär  händelse rapporterar  landstinget  till  Socialstyrelsen 

och länsstyrelsen (MSB 1, 2010: 55).

1.2 Problemformulering och syfte

Inom risk och riskhantering handlar det mesta i slutändan om att kommunicera risker. Att få 

en bild av hur människor uppfattar risker kan ge stor kunskap till ansvariga att anpassa sin 

riskkommunikation rätt. Om man kan kommunicera kring detta på ett effektivt sätt så kan 

man undvika eller dämpa kriser. Riskkommunikation kan fungera som ett samlingsnamn för 

all  typ  av  information  och  kommunikation  som sker  före,  under  och  efter  kris  och  som 

handlar om risker (Olofsson, 2009: 70).

För  att  på  ett  effektivt  sätt  kunna  förebygga  och  hantera  risker  behövs  kunskap  om 

människors uppfattningar och beteenden samt om riskkommunikation. Ingen individ går helt 

opåverkad eller objektiv i det samhälle hon lever i, utan har subjektiva åsikter gällande risker. 

Risker och kriser hanteras av oss människor då vi observerar dem och definierar dem utifrån 

våra  erfarenheter  och  bakgrunder.  Det  är  inte  tillräckligt  att  studera  risker  utifrån  ett 

teknologiskt eller naturvetenskapligt synsätt genom exempelvis risk- och sårbarhetsanalyser, 
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utan  även den sociala  dimensionen  måste  inkluderas.  Detta  för  att  individens  upplevelser 

räcker för att något ska definieras som en risk. Det är vanligt att effekten av våra bedömningar 

av  risker  gör  att  människan  ser  risker  som inte  skulle  definieras  som en  risk  utifrån  en 

objektiv bedömning. På grund av detta beter sig människor inte som riskanalytiker utgår ifrån 

i många fall (Olofsson & Rashid, 2009: 17, 19, 22, 29). 

Mot denna bakgrund har jag valt att studera hur anställda på länsstyrelsen i Blekinge uppfattar 

risker. Jag anser att detta är intressant eftersom de, i det nya krishanteringssystemet, har stort 

ansvar  för  extraordinära  händelser  i  länet.  Att  se  hur  dessa  människor  uppfattar  risker  i 

samhället kan ge en bild av vilken information som är önskvärd kring denna typ av frågor. Då 

länsstyrelsen hade önskemål om en studie som belyser vilka källor de anställda använder sig 

av för att söka information, fokuserar därför uppsatsen på de anställdas riskuppfattning och 

riskkommunikation.  Detta  för  att  kunna  se  mönster  i  beteendet  gällande  sökande  av 

information  samt vilken information  de anställda  väljer.  Uppsatsen kommer  att  undersöka 

vilka risker de anställda ser samt vilken information de har kring denna typ av frågor. Både 

anställda som kan ha ansvaret som ”Tjänsteman i Beredskap”, TiB1, såväl som anställda utan 

detta ansvar kommer inkluderas. En jämförelse kommer därför göras mellan de som naturligt 

har information kring denna typ av frågor, genom TiB, och de som inte har denna utbildning. 

Till min hjälp för att förstå hur detta kan se ut har jag använt mig av tidigare forskning inom 

ämnet vilken fokuserar på medborgares såväl som experters riskuppfattning. Jag har också 

använt  mig av olika teorier  som berör riskuppfattning och riskkommunikation för att  öka 

förståelsen samt stärka slutsatserna. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur anställda på länsstyrelsen i Blekinge ser på risk  

och vilka attityder som finns kring informationen om risker. 

1.3 Definitioner av begrepp

Risk är ett väldigt mångdefinierat begrepp eftersom det precis som beskrivits finns många 

olika uppfattningar om vad risker innebär. Många definierar risk utifrån fysiska exempel men 

det finns dock andra förklaringar som kan beskrivas på olika sätt.  Forskare skiljer ofta på 

möjligheten och verkligheten när de diskuterar riskbegreppen. Anna Olofsson och Susanna 

Öhman (2009) definierar risk som något framåtsträvande och man ser här en möjlighet att 
1 Tjänsteman i Beredskap innebär att någon av dessa medarbetare alltid har jour och är tillgänglig dygnet runt, 

året om, vid större olyckor, oroligheter, oväder eller andra svåra påfrestningar på samhället. För att ha detta 

ansvar måste medarbetaren genomgå en utbildning i krisberedskap (Länsstyrelsen 1, 2010). 
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något kan inträffa. Risk sätts även i relation till något annat, exempelvis att det finns en risk 

för en kärnkraftsolycka.  När de talar  om kris så syftar  de på verkligheten och något som 

händer nu eller som har skett. Risken är med andra ord en kris eller olycka innan den skett 

men risken kan finnas utan att krisen inträffar. För att en risk ska uppstå räcker det att det 

finns  en  osäkerhet.  Den psykologiska  och  sociologiska  riskforskningen  tar  hänsyn  till  de 

individuella  och  sociala  påverkansfaktorerna  gällande  risk  samt  hur  de  subjektiva 

uppfattningarna skiljer sig mellan olika människor. Den teknologiska riskforskningen å andra 

sidan riktar sig till risk- och sårbarhetsanalyser där sannolikheten bestämmer vilka risker som 

är aktuella. Denna forskning identifierar alltså potentiella risker och försöker undvika dessa 

genom att ändra på de förhållanden som skapar risken. Uppsatsen kommer att vara influerad 

av den psykologiska och sociologiska riskforskningen (Olofsson & Öhman, 2009: 21ff).

1.4 Disposition

I kommande kapitel redogör jag för val av metod och tillvägagångssätt. Det förs även här en 

metoddiskussion  i  den  löpande  texten.  I  det  tredje  och  fjärde  kapitlet  presenteras  den 

analytiska  diskussionen  där  jag  vävt  samman  mitt  insamlade  material  med  teoretiska 

utgångspunkter  och  tidigare  forskning.  Här  är  materialet  indelat  i  teman  utefter 

intervjufrågorna för att underlätta bearbetningen av materialet såväl som uppsatsens struktur. 

Det  tredje  kapitlet  handlar  om de anställdas  riskuppfattning  medan kapitel  fyra  behandlar 

riskkommunikationen hos de anställda vilka jag intervjuat på länsstyrelsen.  Slutligen i  det 

femte och sista kapitlet förs en diskussion kring resultaten och de viktigaste upptäckterna samt 

några rekommendationer för framtida arbete med riskhantering på länsstyrelsen. 
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2. Upplägg och genomförande

2.1 Val av metod

En kvalitativ  ansats  valdes  för  att  besvara  syftet  samt  för  att  få  en  mer  djupgående  och 

nyanserad  bild  av  respondenternas  tankar  och resonemang  kring  risk  och  riskinformation 

(Trost, 2005: 14). För att få en förståelse kring detta valde jag att göra kvalitativa intervjuer i 

form  av  samtalsintervjuer.  Samtalsintervjuer  erbjuder  möjligheten  till  djupare  svar  och 

därmed större insikt i aktörernas tankar och åsikter (Esaiasson et al, 2007: 259).  Uppsatsen är 

av  induktiv  karaktär  i  den bemärkelsen  att  jag inte  hade en  teoretisk  utgångspunkt  innan 

empirin  samlades  in.  Efter  insamlandet  bestämde empirin  sedan vilka  teorier  jag kom att 

använda mig av för att uppnå syftet (Bryman, 2001: 249f). Dock genererade jag med den här 

studien ingen egen teori utan använde mig av redan befintliga förklaringsmodeller.

2.2 Tillvägagångssätt

2.2.1 Uppsatsidéerna tar form

Idéerna kring uppsatsen började ta form när jag fattade beslutet att kontakta länsstyrelsen i 

Karlskrona för att ta reda på om de ville ha någonting utrett. Jag kände redan från början att 

en uppsats blir roligare och mer motiverande att skriva om jag kunde skriva något som kan 

vara till nytta. Jag blev därför glad när jag efter kontakten fick beskedet att komma dit för att 

diskutera ämne till  uppsatsen. Vid mötet blev jag introducerad till  krishanteringssystemet i 

Blekinge  och  hur  länsstyrelsen  arbetar  med  dessa  frågor.  Det  som  var  av  intresse  att 

undersöka var att genom en enkätundersökning se hur kriskommunikationen fungerar i länet, 

eller  möjligen  fokusera  på  en  kommun.  Jag  valde  då  att  fokusera  på  Ronneby  kommun 

eftersom det var geografiskt närmast för mig vilket underlättade mycket av intervjuarbetet. 

Dock kom idén att förändras något när jag efter diskussion med min handledare blev avrådd 

att göra en enkätundersökning då det var alltför tidskrävande för den uppsatta tidsramen för 

uppsatsen  och  dessutom  kostsamt.  Fokus  kom  istället  att  ligga  på  hur  anställda  på 

länsstyrelsen  och Ronneby kommun uppfattar  risker  och  vilken  information  de  har  kring 

detta.  Istället  för enkätundersökning gjordes samtalsintervjuer med anställda,  både med de 

som har ansvaret som TiB och med de utan detta ansvar. Dock kom fokus till slut att endast 

ligga på de som är anställda på länsstyrelsen då jag kände att den information jag fått under 

intervjuerna där var tillräcklig för en omfattande analys.
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2.2.2 Samtalsintervjuer

Länsstyrelsen fungerade som, vad Agneta Franssén (2000: 27) skulle kalla, en ”gatekeeper” 

då de förmedlade kontakter och introducerade mig till fältet. Genom dem fick jag tillgång till 

deras personalkontaktlista och utifrån denna fick jag reda på vilka anställda som var utbildade 

till TiB, då dessa har mer information om krishanteringssystemet. Jag valde ut några av de 

anställda som är TiB på länsstyrelsen samt några utan detta ansvar för att få ett diversifierat 

urval.  Jag  kunde  genom  detta  urval  se  om  det  skiljer  sig  mellan  de  anställda  i  deras 

riskperception  utifrån  om  de  är  TiB  eller  inte.  Genom  detta  blev  urvalet  endast  delvis 

slumpmässigt eftersom jag i förväg valde att göra denna uppdelning. 

Då min kontaktperson på länsstyrelsen hade förberett sin arbetsplats, genom att introducera 

min studie och meddela dem om de kommande intervjuerna, underlättade detta för mig vid 

kontakten med de anställda. Det första steget i intervjuprocessen var att ringa de anställda för 

att boka en intervju med dem. Jag berättade om min utbildning och syftet med uppsatsen för 

att skapa en förståelse om intentionerna med min studie. Dock blev många av de anställda 

som inte arbetar med krishanteringsfrågor osäkra när jag berättade om uppsatsen och trodde 

inte att de kunde bidra med något utan ville slussa mig vidare till de som jobbar mer aktivt  

med denna typ av frågor. Jag förklarade då att det inte var studiens syfte att bara ha personer 

som arbetar aktivt med detta utan det är resonemanget kring risker som är det viktiga oavsett 

befattning.  Vikten av att  klargöra detta  märktes  då många av de anställda  ställde  upp på 

intervju efter att jag gett dem en tydlig beskrivning av uppsatsens syfte. Mitt urval består av 

tolv samtalsintervjuer med representanter från länsstyrelsen i Blekinge varav fyra av dessa är 

TiB.

Intervjuerna  var  semistandardiserade  i  den  bemärkelse  att  jag  bestämde  vissa  frågor  som 

intervjuerna skulle kretsa kring men det fanns även utrymme för uppföljningsfrågor (se Bilaga 

1).  Följden på  frågorna  varierade  därför  också  och ledde  fram till  olika  följdfrågor.  Alla 

intervjuer utfördes på deras respektive arbetsplats. En positiv sak som kom över mig efter att 

ha gjort några intervjuer var att jag fick en insyn i respondenternas uppfattning och tankar 

kring  risker  från  två  perspektiv,  dels  relaterat  till  arbetet  och  dels  till  deras  liv  som 

medborgare  i  samhället.  Detta  gjorde  att  jag  fick  en  något  delad  syn  på  risker  från 

intervjupersonerna  som  hjälpte  mig  att  ytterligare  förstå  riskuppfattningen  utifrån  dessa 

perspektiv.  Det var även därför jag valde att  endast fokusera på länsstyrelsen och bokade 

därför in ytterligare intervjuer där istället för att fortsätta i Ronneby kommun. 
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Alla intervjuer genomfördes på respektive anställds kontor. Då jag fått tillgång till passage 

inom länsstyrelsen samt ett rum gick intervjuerna smidigt eftersom jag efter varje intervju 

kunde gå till det rum jag blivit tilldelad och sammanställa det insamlade materialet. Att jag 

kunde röra mig fritt inom länsstyrelsen underlättade även då jag skulle träffa de anställda på 

deras kontor då jag i förväg kunde förvissa mig om lokalisering. De anställda behövde därför 

heller  inte  hämta  mig  i  receptionen  som vanligtvis  med  besökare.  Som jag redogjort  för 

tidigare  så  pratade  de  anställda  under  intervjuerna  om  sin  riskuppfattning  både  från  sin 

arbetssituation och som privatperson. Detta kan ha berott på en otydlighet i frågorna och dess 

syfte  eftersom  jag  hade  valt  att  fråga  just  anställda  på  länsstyrelsen,  vilket  gjorde  att 

intervjupersonerna  inte  visste  om  de  skulle  prata  utifrån  arbetssituation  eller  som 

privatperson. Trots missförstånd var det detta som gjorde att jag kunde få tillgång till deras 

syn  på  risker  utifrån  båda  dessa  spektra  eftersom  jag  då  kunde  rikta  frågorna  till  båda 

situationerna.  Samtliga  intervjuer  spelades  in  på  band  efter  godkännande  från 

intervjupersonerna.

2.3 Analysarbetet

Efter att intervjuerna genomförts transkriberade jag dem ordagrant, vilket har varit till stor 

hjälp.  Mycket  information  hade  troligen  gått  förlorad  om  inte  intervjuerna  bandats  och 

transkriberats. Det blev även enklare att återge direkta citat och undvika feltolkningar då jag i 

transkriberingen kunde läsa hela sammanhanget där citatet gavs. Resultatet delades sedan in i 

några  övergripande  teman  som  tillsammans  med  tidigare  forskning  har  underlättat 

bearbetningen av materialet. Detta har även gjort att jag funnit nya intressanta infallsvinklar i 

resultatet som jag inte hade funnit annars. Under analysarbetets gång har jag växlat mellan 

läsning av intervjumaterialet och tidigare forskning samt en del teori tills jag hade en klar bild 

av hur jag skulle tolka materialet.

2.4 Etiska aspekter

I  uppsatsen  har  jag  endast  använt  mig  av  ”Anställd”  eller  ”TiB”  som  identifiering  på 

intervjupersonerna då jag inte ansåg att det fyllde någon funktion att lämna ut namnen. Detta 

eftersom deras åsikter  utifrån om de är TiB eller  inte var det väsentliga i  en del  fall.  Då 

intervjuernas syfte inte var att hänga ut någon skrev jag inte heller ut vilka som sagt citaten 

utan har även här använt mig av ”TiB” eller ”Anställd” som identifiering. Syftet var istället att 

få en förståelse av hur aktörerna resonerar om risk och riskkommunikation utan att knyta dem 

till  någon speciell  befattning  eller  något  speciellt  område,  med undantag  för TiB.  För att 
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respondenterna skulle prata så fritt som möjligt med bandspelaren på garanterade jag dem att 

jag endast skulle lyssna på banden för eget bruk i uppsatsarbetet. Jag har inte förvrängt några 

data  utan  har  istället,  utefter  bästa  förmåga,  tolkat  och  återgivit  citat  utan  över-  eller 

underdrifter. 

13



3. Riskuppfattning hos anställda på länsstyrelsen Blekinge
De teman jag valt att presentera i detta kapitel redogör för hur de anställda jag intervjuat på 

länsstyrelsen  uppfattar  risker  och  vilka  risker  de  ser  i  samhället,  både  utifrån  sin 

arbetslivssituation såväl som privat. 

3.1 Ett tryggt samhälle

Då de anställda  på länsstyrelsen  resonerade kring risk framkom ett  tydligt  mönster  av en 

trygghetskänsla i samhället. Intervjupersonerna tänker inte mycket på risker i vardagen utan 

ser risker på ett större och mer globalt plan där vårt geografiska område inte är lika utsatta 

som andra delar av världen. När de fick frågan vad de tänker på när de hör ordet risk var det 

många som gav exempel på risker medan en del definierade risk mer abstrakt. Risk beskrevs 

då som en oönskad händelse och som i de flesta fall är något ogynnsamt.  Några exempel  

beskrevs  som ett  hot  där  man  ryggar  tillbaka  eller  något  farligt  samt  olyckor.  Eftersom 

respondenterna  även  svarade  utifrån  sin  arbetssituation  så  kom  även  svar  som  hot  mot 

tjänsteman, hög arbetsbelastning och risk för uppsägning. 

En forskare vid namn Brian Wynne har lyft fram att människor har olika roller, exempelvis 

kan  man  vara  både  representant  som  expert  såväl  som  för  allmänheten.  Utifrån  dessa 

sammanhang  gör  sedan  individen  tolkningar  utefter  sin  kunskap  som  är  grunden  till 

riskuppfattningen. Han menar att det är viktigt att ta hänsyn till att olika typer av kunskap 

leder  fram  till  olika  typer  av  riskuppfattningar.  Detta  kan  därmed  förklara  skillnader  i 

riskuppfattningar mellan experter och allmänheten (Öhman, 2009: 116f). Då de anställda, som 

nämnts tidigare, delade med sig av sina tankar utifrån både sin arbetssituation såväl som sin 

privata  situation  kunde dessa olika typer  av riskuppfattningar  jämföras.  Dock var det  den 

uppfattning som präglas av arbetssituationen som kom att dominera intervjupersonernas syn 

på  risker.  Alltså  var  deras  roll  som experter  den som framhävdes  under  intervjuerna  och 

därför ser respondenterna risker på ett någorlunda optimistiskt sätt då de inte oroar sig för 

risker på samma sätt som om de skulle ha ett annat yrke. Privat sett så blir inte oron för risk 

heller särskilt stor, vilket kommer diskuteras vidare. 

Respondenterna blev även tillfrågade vilka risker som oroar dem personligen och här gav de 

olika exempel på vilka risker som de själva utsätter sig för i vardagen. De största riskerna som 

aktörerna  ser  är  risker  i  trafiken  samt  risk  för  sjukdomar.  Exempel  som miljörisker  och 
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naturkatastrofer kom också på tal även om de flesta anser att vi i Sverige inte är något större 

riskområde. 

Beck (2000) identifierar fyra slags risker som finns i det risksamhälle som vi lever i;

• Ekologiska risker – exempelvis klimatförändringen.

• Hälsorisker – exempelvis hudcancer, allergier och fetma.

• Ekonomiska risker – exempelvis arbetslöshet.

• Sociala risker – exempelvis brottslighet och personlig säkerhet.

Alla dessa kategorier har olika betydelse för varje enskild individ eftersom vi tolkar allt olika.  

Det är därför också i olika utsträckning som de styr våra val i livet. Dessa är risker som även 

de anställda på länsstyrelsen ser i samhället då de ser miljörisker, risk för sjukdomar, risk för 

arbetslöshet  och  hot  mot  tjänsteman  samt  trafikrisker.  Precis  som Beck  menar  har  dessa 

kategorier av risker olika betydelse för de anställda jag intervjuat då vissa lägger tyngden mer 

på någon av de olika typerna. 

Trots allt är de flesta intervjupersonerna överens om att risker är ingenting de brukar fundera 

över i vardagen utan känner att vi lever i ett tryggt samhälle. En av TiB:arna uttryckte sig 

såhär;

”Jag är nog inte så oroad som privatperson. Jag ser nog detta mer som ett  

agerande utifrån tjänsteman, inte så mycket privat är jag inte det” (TiB 3).

Dock framkom en helt annan syn av en TiB där risk är något som dyker upp i huvudet varje 

dag genom olika processer för riskuppfattning.  Denna TiB skiljde sig både från de andra 

TiB:arna såväl som de andra anställda;

”Jag som individ gör ett stort antal riskanalyser medvetet och omedvetet varje  

dygn, som sedan gör att när man ser på risker ur ett samhällsperspektiv gör  

att det blir lite annorlunda att tänka” (TiB 2).
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De här resonemangen kan kopplas till den riskbild som finns i dagens samhälle där risker som 

förekommer  i  andra delar  av världen såsom risken för  krig inte  är  något  hot  för Sverige 

nuförtiden. Detta gör att människor istället skapar en egen riskbild och gör egna riskanalyser 

precis som TiB 2 uttryckte det. Det innebär också att alla har olika bilder av risker och olika  

inställning till detta samt ser många även de flesta risker utanför Sveriges gränser vilket visar 

på respondenternas samsyn om att de lever i ett tryggt samhälle. 

Gunilla  Jarlbro  (1993)  har  studerat  medborgarnas  attityder,  behov  och  beteenden  i 

krissituationer.  Dessa  har  hon  identifierat  i  olika  idealtyper  utifrån  de  mönster  som  de 

uppfyller vid kriser;

• Optimister – de medborgare som ignorerar faran.

• Pessimister – de medborgare som överdriver faran. 

Dessa två  utgör  primärgrupperna  bland medborgarna,  den  idealtyp  som finns  är  realisten 

vilken  är  ett  mellanting  av  de  två  ovannämnda  (Falkheimer  et  al,  2009:  29). 

Sammanfattningsvis kan sägas att de anställda jag intervjuat skulle kunna karaktäriseras av 

dessa idealtyper men en vidare diskussion kring detta kommer äga rum i slutdiskussionen. 

3.2 Risker på ett lokalt respektive globalt plan

3.2.1 TiB:arnas lokala riskännedom jämfört med de övriga anställda

Kring frågan om vilka risker de anställda ser på ett lokalt plan finns en skillnad mellan de som 

är TiB:ar och de övriga anställda. Då de som har utbildningen som TiB har fått information 

kring vilka risker som är sannolika att hända i länet märks denna kunskap i deras resonemang. 

De risker som främst framhålls är risker med utsläpp av olja eller kemikalier av tankfartyg 

som trafikeras utanför längs med Blekingekusten.  Där finns en tydlig risk eftersom det är 

mycket fartyg med sådan typ av last som passerar. Även risker med kärnkraftanläggningar i 

närheten  kom  upp  under  intervjuerna,  även  om  många  trots  allt  ser  detta  som en  säker 

energikälla. 

Mary  Douglas  tillsammans  med  Aaron  Wildavsky  (Wall,  2009)  har  sett  risker  ur  ett 

kulturteoretiskt perspektiv där risker ses som en kulturellt betingad respons på hot utifrån. De 

menar  även att  riskuppfattningar  är  desamma för  människor  i  en  specifik  kultur  eller  ett 

avgränsat samhälle. Den egna uppfattningen hos individer är styrda av de normer som finns i 
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det omgivande samhället. På detta sätt bildar människor som lever inom samma sociala ram 

gemensamma  värderingar  och  mönster.  Utifrån  denna  modell  kan  man  urskilja  fyra 

kulturtyper varav den sista av dessa kulturer är egalitära kulturer där det finns en tydlig gräns 

från  andra  grupper  och  man  strävar  efter  en  jämlikhet  människor  emellan  där  det  finns 

gemensamma  värderingar.  Personer  i  denna kultur  gör  aktivt  motstånd  till  olika  typer  av 

risker och vill motverka dem (Wall, 2009: 95ff). Jag menar att TiB kan ses som en kultur i  

detta  fall  där  gemensamma  ramar  för  risker  har  bildats  för  att  skapa  en  samsyn  mellan 

aktörerna.  De  har  fått  utbildning  i  ämnet  för  att  bilda  en  grupp  av  experter  som  har 

specialkunskap kring krishantering och vilka risker som finns lokalt såväl som nationellt. Som 

jag nämnt  tidigare  märks  detta  i  deras  svar  kring vilka  risker  de ser  eftersom de är  mer 

medvetna om de lokala risker som är mest sannolika än vad de andra anställda är. Övriga 

anställda som jag intervjuat ser även de lokala risker som existerar men de är inte av den 

sannolikhetsgrad som de risker TiB:arna beskriver. De som inte är TiB ser lokala risker såsom 

brand lokalt eller miljöförstöringar. Miljöförstöringar är ju givetvis de utsläpp som fartyg kan 

åstadkomma men ingen av de övriga anställda som jag intervjuat hade den precisionen på risk 

som TiB:arna. Detta kan illustreras genom följande citat;

”Om vi tar risker ur ett länsperspektiv så kan man väl tänka på alla de fartyg  

som passerar här utanför med olja och annat i lasten. Om det händer något  

med dem så fördärvas havet och våra kuster” (TiB 1).

För  att  ytterligare  förklara  denna  typ  av  riskuppfattning  kan  sägas  att  den  risk  man  har 

erfarenhet av i kommunen eller de kriser som har varit tenderar att förstärkas hos aktörerna. 

Dessa risker  blir  troligen  mer  påtagliga  än  andra  och denna effekt  kan vara  bra  att  vara 

medveten om så att inte krishanteringsförmågan överskattas genom detta (Enander & Hede, 

2004: 54). Men i det här fallet är det medvetet att de risker som har mest sannolikhet att hända 

i länet och att de risker som är vanligast ska bli uppenbara för de anställda med ansvaret som 

TiB. Därmed är det en bra sak att dessa risker blir mer påtagliga och förstärks hos aktörerna 

men de ska heller inte underskatta situationen för att man känner en god beredskap i frågan. 

En annan förklaring till TiB:arnas definiering av de lokala risker som finns kan ligga i de risk- 

och  sårbarhetsanalyser  som  finns  gjorda.  Här  finns  nämligen  risker  presenterade  som är 

tämligen vanliga och som därmed har störst sannolikhet att inträffa i länet. Därmed präglas 
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TiB:arnas riskuppfattning till stor del av risk- och sårbarhetsanalyser, vilket gör att de har en 

mer vetenskaplig än socialt skapad bild av risk.   

3.2.2 Miljöfrågan och andra globala risker ur olika synvinklar

En  intressant  diskussion  kring  miljön  kom  upp  under  intervjuerna  med  de  anställda  på 

länsstyrelsen. Diskussionen handlade om att man inte har respekt för miljön och att man inte 

ser följderna och konsekvenserna av sitt  handlande utan har ett  kortsiktigt  beteende kring 

miljön. Detta var det som är mest skrämmande gällande risker och detta är en uppfattning som 

anses finnas både lokalt  såväl som nationellt  och globalt.  En av de anställda uttryckte sig 

såhär;

”Man är inte uppdaterad att om jag gör såhär, vad händer då? Utan det är  

bara  slentrianmässigt  att  jag  kan  kasta  något  här  utan  att  tänka  på  

konsekvenserna. Det är det jag tycker är läskigast med risker och kriser att  

man inte tänker på följderna. Det vatten vi förorenar nu kommer snart bli det  

vi dricker eftersom allt går i omlopp” (Anställd 7).

En annan diskussion som också handlade om miljön var att  det finns en medvetenhet om 

problemet men det ses inte som ett problem för vår generation. Anställd 2 resonerade såhär;

”Klimatförändringen  kan  innebära  mycket.  Det  är  väl  dock  ofta,  eller  det  

mesta av det är på lång sikt, vi talar om flera hundra år framåt. Det är kanske  

ingen  omedelbar  risk  för  vår  generation  men  det  kommer  ju  bli  det  för  

kommande generationer absolut” (Anställd 2).

Det är intressant att se hur olika diskussionen kring detta problem kan vara. Många kan se 

klimatförändringen och miljön som ytterst närvarande och skrämmande medan andra ser den 

som  ett  problem  framöver.  Återigen  kan  detta  kopplas  till  en  optimism,  pessimism  och 

realism gällande risker. 

Anna Olofsson (2009) har i boken ’Risker i det moderna samhället – Samhällsvetenskapliga 

perspektiv’ presenterat faktorer som påverkar individers syn på risker och hur vi tänker kring 
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risker.  Hon presenterar  både  en del  inre  såväl  som yttre  påverkansfaktorer  och  med  inre 

menas då de kognitiva processer  som gör att  vi  ser olika på risker medan de yttre  är  en 

påverkan från andra källor än individens egna tankeprocesser. Två av de yttre faktorerna är; 

• Riskkällan – Okända risker som individen inte har mycket kunskap om ses som mer 

skrämmande än de som är kända och som individen känner att hon har kontroll över. 

Risker som leder till katastrofer med omfattande konsekvenser under kort tid ses också 

som mer skrämmande än de som sker under en längre tidsperiod. Individen har lättare 

att acceptera risker som kommer av naturen till skillnad från människoskapade risker 

som upplevs annorlunda i den bemärkelsen. Risker som ligger närmre i tiden ses även 

som mer skrämmande än de som finns längre fram i tiden (Olofsson, 2009: 47ff). 

• Individen själv – Individens erfarenheter och bakgrund spelar stor roll i hur de ser på 

risker i samhället. Risker ses ofta som farligare för andra än en själv och individen ser 

ofta sig själv som mindre sårbar än allmänheten. Detta kallas för riskförnekelse eller 

orealistisk optimism (Olofsson, 2009: 50ff). 

Vad  det  andra  citatet  av  ”Anställd  2”  speglar  är  en  typ  av  riskförnekelse  gällande 

miljöförstöringen och klimatförändringen. Risken ses enligt denna anställde som en risk som 

kommer vara mer förödande en längre tid framöver och den är därför inte lika skrämmande. 

På  grund  av  denna  riskförnekelse  ser  denna  anställde  också  risken  som  farligare  för 

kommande generationer än för denne själv. Den anställde känner troligen en kontroll över 

risken och har en del kunskap om den. Men om alla i världen skulle ha denna riskförnekelse 

gällande klimatförändringen kommer troligen konsekvenserna vara ännu mer förödande för 

kommande generationer. Detta är ett exempel på hur olika risker kan förklaras genom att ta in 

den sociala processen i resonemanget. Klimatförändringen är antagligen en sådan risk som 

många människor inte tänker på som ett problem här och nu och det är också troligen därför 

som resultaten blir katastrofala. Att få en inblick i hur människor resonerar kring risker är 

därför  betydelsefullt  för  en  kartläggning  av  olika  riskers  sannolikhet;  inte  bara  från  ett 

vetenskapligt perspektiv.  

De globala risker som diskuterades under intervjuerna var framförallt miljöförstöringen och 

klimathotet. Ett mönster som kunde skönjas var att det är lätt att falla in i media spektakulära 

risker  när  det  gäller  globala  risker  och  detta  märktes  då  det  under  intervjuerna  pratades 

mycket om risker som är stora och prioriterade i media. Krig är inget som uppfattas som ett 
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hot på grund av den lugna situationen i Sverige under de senaste decennierna; terrorism är 

dock ett återkommande ämne som skrämmer många. Ekonomin beskrivs också som en global 

risk då alla ekonomier är bundna till varandra på olika vis och därigenom kan skapa kriser. 

Respondenterna menar att de globala risker som finns ofta blir uppblåsta av media vilket gör 

att man blir avtrubbad efter ett tag trots nyheternas allvar. En diskussion kring medias roll 

som påverkansfaktor för riskuppfattning kommer att föras i ett senare kapitel. 

En av TiB:arna beskriver överkonsumtion som ett globalt problem och att det är en stor risk i 

hur  vi  lever.  Vi  behöver  inte  använda  så  mycket  av  olika  saker  och  detta  gör  att  vi 

överutnyttjar allting. Detta illustreras av följande citat;

”Jag vet den första gången jag riktigt reagerade var för fyrtio år sedan när  

jag var i ett större varuhus i Uppsala. Jag gick förbi en hylla kaffekoppar och  

jag stannade och såg att det var 53 olika modeller av kaffekoppar och varför  

måste vi  byta varje år  och slänga? Ibland ramlar ju  saker  ner  vid lustiga  

tillfällen, då ramlade tanken ner på vår överkonsumtion så att säga” (TiB 4).

Sammanfattningsvis kan sägas att de risker som intervjupersonerna ser på ett globalt plan är 

påverkade av media. Klimathotet är den risk som mest oroar respondenterna och detta kan 

därmed föregå som ett exempel på hur media sätter agendan för hur människor uppfattar 

risker. 

3.3 Påverkan av riskuppfattningen

Det finns en enighet hos respondenterna när det kommer till  vad som påverkar bilden av 

risker och gör att de ser vissa risker framför andra. Media är den största påverkansfaktorn 

enligt respondenterna och även det faktum att de arbetar på en länsstyrelse spelar in. Genom 

dessa två vägar skapar de anställda sin riskbild genom att försöka blanda det i media som 

känns pålitligt tillsammans med samtal på arbetsplatsen. Anställd 3 speglar denna syn såhär;

”Jag skulle tro att det är mest massmedia faktiskt som påverkar hur jag ser på  

risker. Sen påverkas man ju säkert av att man jobbar på länsstyrelsen och får  

kontakt med de bitarna inom krisberedskap. Sen vanliga samtal med folk här  

på länsstyrelsen påverkar säkert fastän man inte tänker på det. Annars tror  

jag massmedia har en väldigt stor roll” (Anställd 3). 
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Det finns en tvivelaktig syn på massmedia då många av intervjupersonerna menar att media 

inte är helt uppdaterade alltid utan följer vissa spår som sedan visar sig vara fel.  Olofsson 

(2009)  pratar  om strategisk  och  oavsiktlig  riskkommunikation  där  strategisk  innebär  den 

medvetna  kommunikation  som äger  rum före,  under och efter  en krissituation.  Oavsiktlig 

riskkommunikation  å  andra  sidan  är  information  om risker  utan  att  detta  är  huvudsyftet, 

exempelvis samtal mellan personer i vardagen. Dock är det den strategiska kommunikationen 

som är vanligast när man talar om riskkommunikation (Olofsson, 2009: 72). Hon menar att 

massmedia kommunicerar både strategisk och oavsiktlig kommunikation kring risker och de 

har därför en dubbel roll i  den bemärkelsen.  Myndigheter och riskhanterare använder ofta 

medier just för strategisk kommunikation vid krissituationer.  Man kan säga att massmedia 

sätter  agendan för vilka saker vi har  åsikter  om och därmed också definierar  vad som är 

viktigt och mindre viktigt. Vissa risker uppmärksammas överdrivet i media och saknar många 

gånger  tillräckligt  med  information  och  fakta  för  att  människor  ska  kunna  göra  en  egen 

riskbedömning.  I  och  med  detta  definierar  massmedia  indirekt  till  viss  del  även  hur  vi 

uppfattar  olika  händelser  och  är  därför  en  viktig  aktör  att  ta  hänsyn  till  gällande 

riskkommunikation (Olofsson, 2009: 78ff).

Det finns också en uppfattning hos respondenterna om att media skriver för mycket alarm 

hela tiden, vilket skapar misstro av att inte veta vad man ska tro på. Olofsson har beskrivit ett 

antal inre kognitiva faktorer varav den ena är representativitet vilket menas att när individen 

vill  veta  sannolikheten  av  att  en  händelse  ska  inträffa  jämför  hon  med  olika  likartade 

händelser  för  att  sedan anta  att  sannolikheten  är  densamma (Olofsson,  2009:  45).  Denna 

process kan jämföras med hur de anställda måste tolka den information som kommer från 

media genom att jämföra de alarm som kommer med tidigare erfarenheter samt att diskutera 

med arbetskollegor. En av de anställda beskriver situationen med massmedia såhär;

”Gällande massmedia känner jag mig uttröttad av alla larm som kommer. Det  

är ju något varje vecka – ät inte det här eller ät mer av detta. Hela tiden, hela  

tiden. Just  för tillfället  känner jag mig personligen ganska, alltså det  bara  

studsar ifrån mig” (Anställd 8).
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Olofsson (2009) talar även om sociala och samhälleliga faktorer som en yttre påverkan. Här 

handlar det om vilken grad av tillit vi känner till exempelvis de systemen i samhället som är 

inblandade  i  hur  individen  ser  på  risker.  Till  exempel  kan  en  person  som haft  en  dålig 

erfarenhet av en polis tappa tilliten till hela rättssystemet. Det fungerar även omvänt då en 

som haft en bra erfarenhet av en myndighetsperson får större tillit  till  systemet (Olofsson, 

2009: 56ff). De anställda jag intervjuat på länsstyrelsen har en dålig erfarenhet av media då 

media  tenderar  att  blåsa  upp  saker  vilket  gör  att  de  tappar  förtroendet  för  dem  vilket 

uttryckligen har visat sig under intervjuerna. Medier är ofta den viktigaste förmedlaren av 

bilden av risker till de som inte är direkt inblandade. Även om medborgare får en felaktig bild 

av risken är denna viktig att ta hänsyn till eftersom det påverkar deras uppfattning och även 

förtroendet till aktörerna och samhället (MSB 1, 2010: 90). 

Som nämns tidigare så påverkar även arbetsplatsen hur de anställda ser på risker och detta 

gäller  både för de som är TiB och de övriga anställda.  Intervjupersonerna anser att  deras 

arbetsplats och möjligheten att få insyn i många olika verksamheter gör att de får en inblick i 

många risker och en stor medvetenhet kring detta. TiB 3 beskriver det såhär;

”Jag tror jag blir mer påverkad eftersom jag är TiB än om jag inte skulle vara  

det. Då tror jag att jag hade sett det likadant lokalt som globalt. Jag ser lite  

annorlunda på det nu eftersom jag blivit mer medveten om de risker som finns  

här lokalt” (TiB 3). 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns många olika faktorer som gör att respondenterna 

väljer att se vissa risker framför andra. Media är en stor sådan faktor där olika kognitiva och 

samhälleliga processer får arbeta hårt för att finna den bild av risker vi sedan väljer att tro på. 

Det  är  uppenbart  hur  intervjupersonerna  påverkas  av  media  både  till  stor  och  till  liten 

utsträckning.  Vissa väljer  att  inte  ta till  sig mer från media än det som känns användbart 

medan andra påverkas mer utav detta informationsflöde. 
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4. Riskkommunikation hos anställda på länsstyrelsen Blekinge
Detta kapitel  kommer att  handla om hur riskkommunikationen ser ut  hos de anställda jag 

intervjuat på länsstyrelsen samt vilken information de söker eller önskar kring de risker som 

finns i samhället. 

4.1 Informationskällan

Det finns en något splittrad syn bland de anställda gällande sökande av information kring 

risker. Dock finns en enighet i att  intervjupersonerna inte känner något behov av att söka 

information om risker. Men om de anställda aktivt var tvungna att söka information skulle 

många av dem söka sig så nära sanningen som möjligt genom att tala med kollegor som är 

insatta i ämnet. Detta för att få en så pålitlig bild som möjligt och därigenom själv få kunskap 

i ämnet.  Eftersom arbetsplatsen är länsstyrelsen finns det pålitlig information att  finna där 

menar respondenterna. Länsstyrelsens hemsida är inte vad de i första hand skulle söka sig till 

utan istället skulle de ta en personlig kontakt. Dock finns någon uppfattning att den interna 

hemsidan  hos  länsstyrelsen  kan vara  bra  att  leta  på  gällande  denna  typ  av  frågor.  Såhär 

beskriver en av de anställda den situation som dominerar bland respondenterna; 

”Eftersom jag jobbar på länsstyrelsen skulle jag nog i första hand leta här.  

Kanske inte på länsstyrelsens hemsida utan då skulle jag nog ta kontakt med  

någon som jobbar med krisberedskap då” (Anställd 3).

Den kommunikation som sker på arbetsplatsen, vilket också kan kopplas till tidigare inslag 

om  att  riskuppfattningen  hos  de  anställda  påverkas  av  arbetsplatsen,  är  oavsiktlig 

riskkommunikation.  Den har alltså  inte som huvudsyfte  att  sprida riskinformation eller  att 

medvetet  påverka  riskuppfattningen  på  något  vis.  Dock  blir  det  ett  strategiskt  val  av  de 

anställda jag intervjuat att söka information kring risker bland de övriga anställda för att få en 

så säker uppfattning som möjligt.  Det finns en tydlig tillit  till  de övriga anställda i denna 

bemärkelse som kan vara både på gott och ont beroende på vilken information som förmedlas. 

Enligt respondenterna är denna informationskälla säker men med tanke på hur många olika 

riskuppfattningar  som finns på arbetsplatsen och hur många olika processer den risk som 

förmedlas  har  gått  igenom skulle  jag  vilja  säga att  det  är  en risk i  sig  att  vända sig till  

varandra. Att söka sig så nära sanningen som möjligt är troligen istället att försöka hitta någon 
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vetenskaplig information som sedan kan tolkas och bearbetas utifrån våra egna kunskaper. 

Därmed kan man själv vara med och påverka de risker jag ser som individ. 

Hur de anställda väljer att söka information eller inte kan relateras till  ansvar för sin egen 

uppdatering  och  kunskap.  Många  av  aktörerna  letar  inte  information  vilket  återigen  kan 

kopplas  till  att  de känner  sig trygga i  samhället  och inte  behöver  oroa sig för  risker.  Ett  

exempel som beskrivs är att man söker mer information om risker innan en resa för att känna 

sig förberedd på allt som kan hända. Då har man, enligt Anställd 3, stenkoll på alla risker men 

här hemma så tänker man inte på sådant. 

Internet är ytterligare en källa dit intervjupersonerna skulle vända sig. Det handlar här om 

myndigheters hemsidor och söktjänsten Google samt samlingssajten Krisinformation.se som 

är  en  samlingssida  och  ett  nätverk  för  krishanteringsaktörer.  Massmedia  är  inget 

förstahandsval för att få information kring risker, troligen på grund av den misstro som de 

anställda jag intervjuat känner för media. En av TiB:arna menade dock att radio P4 Blekinge 

kan vara bra för att få uppdaterad information i en krissituation eller gällande risker. En annan 

TiB hade en intressant berättelse kring radions rapportering under ett elavbrott där de hade 

uttryckt att man skulle vända sig till deras hemsida för ytterligare information; ganska ironiskt 

med  tanke  på  att  det  var  elavbrott.  Alla  dessa  källor  har  som syfte  att  sprida  strategisk 

kommunikation gällande risker.

4.2 TiB:arnas interna informationssystem

Under  diskussionen  kring  hur  de  anställda  söker  information  kom  webbaserat 

informationssystem,  WIS,  på  tal  under  intervjuerna  med  TiB:arna.  WIS  är  ett  skyddat 

webbaserat  informationssystem  som  underlättar  för  aktörerna  i  det  svenska 

krishanteringssystemet och deras arbete gällande förmedling av information före, under och 

efter en kris. Här kan aktörerna dela krisinformation med varandra i dagboksform vilket kan 

ge en snabbare lägesuppfattning vid en kris. Detta i sin tur bidrar till en god samordning av 

resurser  och  information  mellan  berörda  aktörer.  Syftet  med  WIS  är  som  beskrivits  att 

aktörerna i krishanteringssystemet på ett säkert och effektivt sätt ska få en helhetsbild av läget 

genom denna informationsdelning. För att detta ska vara möjligt behöver WIS användas på en 

bred front i krishanteringssystemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap äger och 

ansvarar för WIS (MSB 1, 2010: 114ff). 
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Bland de anställda med ansvaret som TiB råder det delade meningar om betydelsen av detta 

informationssystem. Några anser att WIS är ett bra system som de även skulle använda för 

privat  bruk  när  de  har  behov  av  att  söka  information.  Andra  har  en  helt  annan  mening 

gällande  detta  system.  Det  framkommer  att  vissa  inte  använder  sig  alls  av systemet  utan 

menar  att  det  strider  mot  de  olika  principer  som  krisberedskapssystemet  ska  arbeta  för. 

Arbetet  med krishantering ska med hjälp av grundprinciperna kunna fungera korrekt  i  en 

krissituation utan att vara beroende av något system, som exempelvis WIS. Grundprinciperna 

är;

• Ansvarsprincipen  –  Den som har  ansvar  för  en  verksamhet  i  normala  fall  ska  ha 

samma ansvar i krissituationer. 

• Likhetsprincipen  –  Under  normala  förhållanden  såväl  som i  krissituationer  ska  en 

verksamhets organisation och lokalisering, så långt det är möjligt, vara densamma. 

• Närhetsprincipen – En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast 

berörda och ansvariga (MSB 1, 2010: 19). 

Det finns som beskrivits en uppfattning om att de verktyg som dagligen används i arbetet är 

de som ska gälla snarare än ett system som är speciellt framtaget för ett specifikt ändamål. 

TiB 2 uttrycker det såhär;

”Jag tror inte på den idén överhuvudtaget. Om jag ska vara lite elak så är det  

som att  rida en  död häst.  Regeringskansliet  använder sig inte av systemet  

heller.  Har man ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen så  

behöver  man  inte  ha  dessa  påhittade  system  om  alla  jobbar  efter  dessa  

grundprinciper i det dagliga arbetet” (TiB 2).

Såhär uttrycker sig en av de TiB:ar som tycker systemet är bra;

”…vi har ju det här WIS där vi lägger information på sidan och där finns  

länkar till myndigheten för samhällsskydd och beredskap till exempel så där  

skulle jag ju gå in och söka om det väl dyker upp någonting. Jag tycker det  

systemet fungerar bra med bra information” (TiB 3).
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En beskrivning av situationen är att det är bra att ha datasystem men all den tid som hade 

kunnat gå till kreativt arbete i en krissituation går åt till att hålla WIS uppdaterad och följa 

med i vad som händer. I en krissituation är det också troligt att elen kanske försvinner och då 

har vi inga eller dåliga manuella system menar TiB 4. De två skilda syner som finns kring 

systemet är viktiga att ta in i planeringen av detta system då det finns en poäng i vad TiB 4 

säger om att det är viktigt att ha fungerande manuella system om de datasystem man förlitar 

sig på skulle brista. Samtidigt ska WIS användas på en bred front om det ska fungera som bäst 

och  med  tanke  på  TiB:arnas  åsikter  kring  systemet  så  kan  det  ifrågasättas  hur  mycket 

systemet används i Sverige. 

Falkheimer  et  al  (2009)  menar  att  användningen  av  webbsidor  för  risk-  och 

kriskommunikation ställer större krav på att individerna själva aktivt måste leta information. 

Individen måste också bedöma vad som känns trovärdigt och vilka källor som är tillförlitliga. 

Webbsidor kan nå fram till ett stort antal personer med samordnad information och kan även 

fungera som en interaktion mellan individer och organisationer. Men kriswebbar kan även ha 

andra effekter såsom att de ställer ett stort organisatoriskt och administrativt krav. Enligt en 

studie från MSB uppfattas inte kriswebbar som det arbetsverktyg det skulle kunna vara med 

god struktur utan de ses som ytterligare ett nytt medium för kommunikatörerna (Falkheimer et 

al, 2009: 111). Denna tudelade effekt av kriswebben WIS var tydlig under intervjuerna med 

de anställda som var utbildade till TiB. 

4.3 De anställdas information kring länets krishanteringssystem

Kunskapen  om  länets  krishanteringssystem  råder  det  delade  meningar  om  bland 

respondenterna. TiB:arna har en god bild av detta system eftersom de själva är inblandade i 

det. De har oftast en längre bakgrund inom länsstyrelsen och har därför även god kunskap 

genom detta faktum. Uppfattningen bland intervjupersonerna är att de känner att de har dålig 

information om hur detta arbete fungerar. De flesta förklarade endast att de vet att det finns ett 

krishanteringssystem medan ett fåtal känner att de har bättre information än gemene man på 

grund av att de arbetar på länsstyrelsen. Denna okunskap kan bero på dålig kommunikation 

från  krisberedskapssidan  till  övriga  enligt  de  intervjuade.  Men  även  här  kan  detta 

informationsbehov kopplas till det egna ansvaret där då många av respondenterna känner att 

de  inte  behöver  leta  information.  Det  finns  dock  även  en  uppfattning  om  att 

intervjupersonerna hade kunnat ha god information kring detta om de bara hade tiden att leta. 
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Dessa sistnämnda personer menar också att det finns gott om information för den som vill få 

reda på hur det fungerar. 

4.3.1 Önskad information

Även här kommer diskussionen upp om att det finns information om man bara är villig att 

söka efter  den.  En del av de anställda menar  att  det är  upp till  var och en att  söka efter 

information medan andra vill ha informationen direkt till sig istället för att leta. Men trots att 

många av de anställda inte ser något större informationsbehov så finns det önskemål om en 

del information av olika former. Det finns bland annat ett önskemål om bättre riskanalyser 

eftersom få har, enligt TiB 2, varit värda sitt namn. En uppfattning bland respondenterna är att 

de  anser  att  de  har  mycket  information  och  att  det  snarare  handlar  om att  bearbeta  den 

information som finns för att  finna det som kan vara användbart  i  arbetet.  Om det skulle 

finnas ytterligare information skulle den behöva vara mer specifik och mer användbar för de 

anställda enligt respondenterna. 

Det finns även en uppfattning om att en bättre information kring riskerna i samhället hade 

varit önskvärd men också en definition av risk. Det kan ligga så mycket i det begreppet, allt 

från små till stora risker. En flik på hemsidan angående aktuella risker eller någon form av 

broschyr  som  var  framtagen  för  att  informera  om  just  detta  är  önskvärt  från 

intervjupersonernas sida. 

Ett önskemål om mer information om hur krisberedskapssidan arbetar för att lättare kunna få 

kunskap kring detta finns också. Istället för att behöva ta reda på det själv anses detta som en 

bra idé för att även få reda på vilka risker som finns i länet och var de finns. De som jobbar 

med krishantering i länet borde synliggöra sig mer. Här följer två citat som speglar de olika 

åsikter i fråga om ansvar;

”Man skulle kunna ha informationsmöten och få reda på var riskerna finns i  

länet och vad det finns för risker, istället för att man ska behöva ta reda på det  

själv” (Anställd 6). 

”Det är klart, vilka risker man har i samhället skulle man kunna behöva lite  

mer information om, men jag tycker det är upp till en själv och man kan ju  

faktiskt söka information” (TiB 1).
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Sammanfattningsvis finns det här en tydlig diskussion om ansvar där intervjupersonerna inte 

känner  något  större  ansvar  av  att  söka  information.  Istället  finns  önskemål  om  att 

informationen ska komma till dem eftersom de antingen inte har tid eller känner ansvar att 

leta reda på den information de söker. Detta kan förklaras av att respondenterna inte tänker på 

risker och därför heller inte söker information. Skulle de då nödvändigtvis behöva information 

så vill de inte behöva anstränga sig för att hitta det de söker, kanske beroende på att de inte 

vet vart de ska vända sig för att finna information. Därmed är det enklare att informationen 

kommer  till  dem.  Det  är  troligen  också  därför  media  har  en  så  pass  stor  roll  som 

påverkansfaktor  av risker då denna information  är  lättillgänglig  och man behöver  då inte 

anstränga sig eller ta något ansvar för att leta efter information. Men med tanke på den misstro 

som finns för media borde intervjupersonerna börja söka information själva för att därmed få 

information  som de kan ha nytta  av.  Då kan även en egen riskbild skapas istället  för att 

exempelvis media sätter upp den åt individen. 
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5. Slutdiskussion och rekommendationer
Syftet med uppsatsen har varit;

att undersöka hur anställda på länsstyrelsen i Blekinge ser på risk och vilka attityder som  

finns kring informationen om risker. 

Med min uppsats anser jag att jag uppfyllt syftet då jag fått en vid bild av de anställdas tankar  

kring risker och hur de söker information kring detta. Jag har även fått information och haft 

diskussioner kring risker med de anställda som jag inte hade räknat med. Därför har jag hela 

tiden kunnat bidra med nya resonemang till min studie och därmed gett den mer liv. Vidare 

kommer de viktigaste fynden att presenteras tillsammans med några rekommendationer för 

framtida arbete med risker och riskkommunikation såväl som kriser och kriskommunikation 

på länsstyrelsen. 

5.1 Olika typer av riskbeteende

Under intervjuerna med de anställda på länsstyrelsen har det framkommit framförallt två av 

de tre olika typerna av riskbeteende, presenterade av Jarlbro (1993), som nämns tidigare i 

uppsatsen.  De  två  som  stämmer  överens  med  respondenternas  svar  är  optimister  vilka 

ignorerar  faran  samt  realister,  idealtypen,  som  varken  ignorerar  faran  men  inte  heller 

överdriver den. 

Överlag fann jag att intervjupersonerna är lyckligt levande i ett tryggt samhälle även om det 

gick  att  urskilja  olika  typer  av  individer  kring  uppfattningen  av  risk.  Optimism  kan 

känneteckna de intervjupersoner som inte tänker på risker i vardagen och som någon anställd 

beskrev det  ser  vissa risker  som kommande generationers  problem.  Dessa personer  söker 

heller inte information om risker och tar heller inte till sig det som skrivs i media. Skulle en 

kris uppstå skulle de ta ställning till hur de skulle agera då och detta gör dessa grupper även 

till negligerande optimister. Den andra typen av anställda som klassas som realister har, precis 

som det låter, en mer realistisk syn på risker och är medvetna om vilka risker som finns i 

samhället  både  på ett  lokalt  såväl  som nationellt  och globalt  plan.  Dessa  personer  skulle 

strategiskt söka information för att  få reda på olika risker och därför vara förberedda den 

dagen krisen kommer.  På grund av detta  har  jag valt  att  kalla  dessa intervjupersoner  för 

strategiska realister. Dessa två typer av riskbeteende på länsstyrelsen karaktäriseras även av 

den skillnad i ansvar som finns vilket har diskuterats tidigare i uppsatsen. Optimisterna är 

därmed de som vill  ha informationen till  sig eftersom de helst  inte  söker information om 
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risker, troligen eftersom de inte oroar sig. Realisterna har ett större ansvar när det kommer till 

sökande av information och vet var de ska finna information när de behöver den.

Följande tabell  visar  på  hur  de olika  uppfattningarna  skiljer  sig  mellan  TiB:ar  respektive 

övriga anställda på länsstyrelsen Blekinge. 

TiB:ar Övriga anställda

Negligerande optimister 4st

Strategiska realister 4st 4st

2

Som tabellen visar finns det en enighet bland TiB:arna gällande riskbeteende och de har en 

realistisk syn på risker eftersom det finns en medvetenhet kring lokala, såväl som globala, 

risker. TiB:arna vet också var de ska söka efter information och har därmed en viss beredskap. 

Mellan de övriga anställda skiljer sig riskbeteendet eftersom både negligerande optimister och 

strategiska realister kan urskiljas. Många av de övriga anställda har genom detta också en viss 

beredskap gällande risker. Överlag finns det en realistisk syn på risker bland de anställda på 

länsstyrelsen vilket i detta fall innebär att de är medvetna om de risker som finns men de 

behöver nödvändigtvis inte vara oroliga över dem. 

Olikheter  och  skilda  uppfattningar  hos  olika  befattningar  ses  som  en  styrka  i 

krishanteringssammanhang och i uppbyggnaden av beredskap. Detta är värdefullt  eftersom 

olika förmågor och kunskaper kan tas tillvara och utnyttjas till fullo. Finns det en medvetenhet 

kring dessa olikheter och hur de ska användas kan de tas tillvara även i planeringsarbetet och 

beredskapsskedet  (Enander  &  Hede,  2004:  53).  Som  sagt  är  dessa  olika  grupper  som 

beskrivits ovan viktiga att ta hänsyn till då det är dessa grupper som utgör både TiB:arna såväl 

som de övriga anställda på länsstyrelsen, vilka jag intervjuat. De konsekvenser som skulle 

kunna uppstå i en krissituation med dessa olika typer av riskbeteende kan vara negativa om 

inte hänsyn tas till detta. Med tanke på att det finns negligerande optimister på länsstyrelsen 

kan detta påverka det organisatoriska arbetet under en krissituation då denna typ av människor 

troligen inte kommer ta krisen på allvar och därmed heller inte ha någon större beredskap när 

krisen  inträffar.  Det  är  därför  en  rekommendation  till  länsstyrelsen  att  vidare  kartlägga 

riskbeteendet  inom  arbetsplatsen  för  att  ytterligare  undersöka  konsekvenserna  av  detta 

2 Jag har placerat intervjupersonerna i de olika kategorierna utifrån befattning samt utifrån hur de resonerade 

kring risker och riskkommunikation under intervjuerna.
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beteende. De intervjupersoner som är strategiska realister är också viktiga att ta hänsyn till då 

dessa kan föregå med ett gott exempel för de andra och hjälpa organisationen att bygga upp 

en beredskap och ett realistiskt riskbeteende. 

Jarlbro (1993) har studerat medborgarnas attityder, behov och beteenden vilka hon även har 

identifierat i olika perioder. De perioder som är relevanta för riskfasen är;

• Förperioden  (riskbedömning)  –  i  allmänhet  en  förnekande  attityd  där  ingen 

information  efterfrågas  alls.  Denna  period  anser  jag  att  samtliga  respondenter  kan 

placeras i då de befinner sig i ett läge där de känner sig trygga och ingen information 

efterfrågas, dock mest de negligerande optimisterna. Det beror troligen på lägesbilden 

för tillfället då inga större risker har uppenbarat sig mer än de som är konstanta. Hade 

intervjuerna  gjorts  under  exempelvis  svininfluensan  hade  troligen  svaren  blivit 

annorlunda då risken och krisen var uppenbar. 

• Varningsperioden (uppmärksamhet i fokus) – informationsbehovet ökar kraftigt även 

om vissa grupper fortfarande ignorerar varningar. Här kan de strategiska realisterna 

placeras vilka efterfrågar mer information och vill hålla sig uppdaterade om riskerna 

som finns i samhället. Denna period är vanligtvis precis innan en kris inträffar men de 

strategiska realisterna vill hålla sig uppdaterade och jag anser därför att de hamnar i 

denna period. 

• Katastrofperioden – beteendet  avgörs  av hur  medborgaren  är förberedd och vilken 

förkunskap som finns. Denna period är svårt att säga någonting om i nuläget utan här 

kan  endast  spekuleras  kring  resultatet.  Det  är  alltså  här  som  respondenternas 

beredskap ställs  på prov och beroende på hur  riskbeteendet  har  varit  i  de tidigare 

perioderna så blir  resultatet  olika.  Hur beredskapen ser ut bland intervjupersonerna 

kan därför skilja sig avsevärt mellan dem då en del faktiskt har erfarenhet av arbete 

med  krissituationer  medan andra  är  helt  oerfarna  på detta  område.  Det  är  troligen 

också denna skillnad i erfarenhet som gör att de har olika riskuppfattningar redan i de 

första  perioderna  eftersom de  mer  oerfarna  känner  sig  osäkra  kring  denna  typ  av 

frågor. 
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5.2 Vikten av den sociala dimensionen

Det tåls att ytterligare förklara vikten av att se till den sociala dimensionen när det handlar om 

risk- och krishantering då den är central för att uppnå en god riskkommunikation. Beck (2000) 

pratar  om  den  vetenskapliga  och  sociala  rationaliteten  där  den  vetenskapliga  innebär  de 

objektiva riskbedömningar som görs i form av exempelvis risk- och sårbarhetsanalyser. Han 

menar att den vetenskapliga rationaliteten endast gör spekulativa antaganden i och med att 

dessa risker är förutbestämda genom kvantitativa uppskattningar. Den sociala rationaliteten å 

andra sidan är de föreskrivna förväntningar och värderingar som finns kring risker. Dessa två 

rationaliteter går skilda vägar men är trots detta beroende av varandra och sammansvetsade. 

Beck menar att en vetenskaplig rationalitet utan social rationalitet är innehållslös och en social 

rationalitet utan vetenskaplig rationalitet är blind (Beck, 2000: 42ff). 

Med  denna  förklaring  kan  sägas  att  det  är  viktigt  att  ha  en  kombination  av  dessa  båda 

rationaliteter. Då mitt syfte inte var att gå djupare in på de risk- och sårbarhetsanalyser som 

finns kan jag heller inte gå in på djupare diskussioner kring det. Men däremot ska det finnas 

bra  risk-  och  sårbarhetsanalyser  som  kan  kompletteras  av  den  sociala  dimensionen  där 

individer och medborgares uppfattningar om risk spelar in. En uppfattning bland de anställda 

jag  intervjuat  var  att  det  finns  en  otillfredsställelse  med  länsstyrelsens  risk-  och 

sårbarhetsanalyser där bättre material var önskvärt i denna bemärkelse. Dock säger inte detta 

något om hur arbetet med dem ser ut utan det krävs ytterligare en studie för att granska och 

utvärdera  dessa.  Dock  framkom att  TiB:arnas  riskuppfattning  troligen  präglas  mycket  av 

dessa risk- och sårbarhetsanalyser och det hade därför varit intressant att undersöka vidare hur 

deras utbildning sätter agendan för uppfattningen om risk. 

Med  tanke  på  att  uppsatsen  visat  på  många  olika  uppfattningar  gällande  risk  och 

riskkommunikation förstår jag vikten av dess betydelse och dessutom hur svårt det är att se till 

allas behov. Då alla har olika uppfattningar krävs även olika strategier och en heterogenitet 

för att uppnå en god riskkommunikation. Riskkommunikation handlar om ett utbyte mellan 

allmänheten och experter på området.  Det behöver inte enbart vara så att  allmänheten har 

något att lära av experterna, utan att det kan fungera i motsatt riktning också. Tillsammans är 

människor delaktiga i hur risker skapas och hur man på bästa möjliga vis kan hantera dessa 

(Olofsson, 2009: 75).

Vad som också har varit tydligt under arbetets gång är hur mycket som kan påverka vår bild 

av risker. De olika nivåer och typer av kunskap som finns bland de anställda jag intervjuat har 
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stor betydelse för hur risker uppfattas, vilket visade sig under intervjuerna genom exempelvis 

TiB:arnas lokala riskkännedom gentemot de övriga intervjupersonernas. Men det är inte bara 

den kunskap som finns som påverkar utan även yttre faktorer har en viktig roll som bör tas 

hänsyn till. Media visade sig vara en stor påverkansfaktor för respondenterna då de tenderar 

att se risker utifrån medias bild och hur de framställer den. 

Med detta sagt är det därmed viktigt att inte bara studera den vetenskapliga delen av risker 

eftersom det finns så mycket faktorer som står utanför denna sfär vilka påverkar hur risker 

framställs. Att en risk har en viss vetenskaplig sannolikhet gör inte den risken till den största 

hos  människor.  Det  kan  vara  risker  med  avsevärt  mindre  sannolikhet  som blir  de  risker 

människor tar fasta på beroende på hur de uppfattas och vilka tidigare erfarenheter som finns. 

Det sociala spelet kring risker är något som alltid bör inkluderas i risksituationer oavsett om 

det är stora eller små risker det handlar om. Informationen om risker ser därför olika ut för 

varje individ, vilket sedan visar sig i beteendet och det är viktigt att det finns en medvetenhet i 

hur mycket detta faktiskt påverkar.

5.3 Funktionen med WIS

Från början var inte min tanke att på något sätt behandla WIS i uppsatsen utan jag var öppen 

för att se vilka olika källor till information de anställda använde sig av. Vad jag dock märkte 

var att TiB:arnas verktyg WIS blev ett alltmer återkommande ämne under intervjuerna med de 

som var behöriga till att använda det. Åsikterna kring systemet var, som nämnts tidigare under 

uppsatsens gång, tudelade. Den uppfattning jag fick av WIS var främst att systemet inte var så 

bra som utlovats eller önskats och att det råder tvivel om det används överhuvudtaget. De som 

tyckte systemet var bra kom på något vis i skuggan av de andra som var mer kritiska till det. 

Jag vet inte varför det blev såhär, men kritiken kändes befogad i mina ögon. På grund av detta 

anser  jag  att  WIS  bör  utvärderas  för  att  se  om  det  är  ett  bra  krishanteringssystem  för 

information. Detta med tanke på tidigare studier presenterade av Falkheimer (2009) där det 

visats  att  kriswebbar  kan innebära  stora  krav  på  organisationen  och administrationen.  Ett 

resonemang under intervjuerna var just om detta dilemma där kvaliteten på arbetet kom att 

drabbas på grund av allt administrativt jobb med WIS. De konsekvenser som kan komma ur 

detta  är  att  arbetet  med  krishantering  och  krisberedskap  kan  minskas  eftersom 

informationssystemet kräver dyrbar tid och därför skjuter det andra åt sidan. WIS är trots allt 

en funktion inom krishanteringen men enligt respondenterna hade denna tid hellre lagts på att 

få  det  vardagliga  arbetet  att  fungera.  Genom att  det vardagliga arbetet  med denna typ  av 
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frågor fungerar bra, med hjälp av de olika grundprinciper som eftersträvas, finns det goda 

möjligheter för en lyckad krishantering när krisen inträffar. Detta eftersom medarbetarna har 

arbetat  tillsammans  och  skapat  en  samsyn  och  enighet  i  arbetet  med  krishantering.  En 

rekommendation kan därför vara att se över till vilken utsträckning TiB:arna använder sig av 

systemet  för  att  också  då  se  om  man  kunde  arbetat  på  något  annat  vis  gällande  denna 

kommunikation. 

Återigen kan detta kopplas till frågan om ansvar eftersom TiB:arna på grund av sin befattning 

fick ytterligare ett ansvar genom att hålla sig uppdaterad med hjälp av WIS. Det blev, precis 

som Falkheimer  uttryckte  det,  ett  nytt  medium där dessa personer skulle  lägga tid  till  att  

använda systemet. Ansvaret för systemet är inget intervjupersonerna prioriterar eftersom de 

hellre lägger denna tid till andra arbetsuppgifter. 

5.4 Informationsutbyte

Bland  de  anställda  jag  intervjuade  på  länsstyrelsen  finns  inget  direkt  behov  av  att  söka 

information angående risker. Många känner att de lever tryggt och att det är framförallt om 

något händer eller om de ska åka någonstans som respondenterna känner att de behöver leta 

information. Media var inte ett alternativ för många då de tenderar att överdriva saker och 

varna om så mycket saker att de anställda inte vet vad de ska tro på. Men trots den misstro till 

media var det uppenbart under intervjuerna hur media sätter  agendan för vilka risker som 

respondenterna  ser.  På  ett  globalt  plan  var  det  endast  media  spektakulära  risker  som de 

anställda jag intervjuat berättade om. Men värt att skilja på här är att intervjupersonerna inte 

skulle söka information om risker i media om de medvetet skulle vilja ha information. Den 

bild de får av risker i media sker omedvetet då de läser en tidning eller ser på nyheterna. 

Som jag beskrivit tidigare i uppsatsen skulle respondenterna söka upp en medarbetare eller 

någon på krisberedskapssidan på länsstyrelsen för att få information. Därför kände många en 

tillförlit  till  sina arbetskamrater i denna fråga och skulle hämta information där. Detta gör 

dock att länsstyrelsens hemsida inte används alltför flitigt och en rekommendation är därför 

att  se  över  vilken  information  som  bör  publiceras  här  eller  göra  de  anställda  mer 

uppmärksamma på dess existens i denna typ av frågor. Då min uppsats endast kan tala för ett 

antal anställda på länsstyrelsen kan jag inte säga till vilken utsträckning hemsidan används av 

medborgare.  Internsidan  på  länsstyrelsens  hemsida  är  inte  heller  något  förstahandsval  för 

respondenterna när det kommer till  att söka information om risker i samhället.  Därför kan 

även denna behöva en genomgång där man kan beskriva mer om den information som de 
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anställda önskar, det vill säga mer information om krisberedskapsfunktionen i länet och de 

lokala risker som finns.  

Falkheimer (2009) menar att det inom en organisation alltid sker informationssamling både 

formellt  såväl  som  informellt  när  medarbetare  utför  sitt  arbete  eller  interagerar  med 

omgivningen.  Att  information  samlas  in  på  detta  vis  medvetet  och  omedvetet  kan  ha 

konsekvenser  för  organisationens,  och  i  detta  fall  länsstyrelsens,  arbete.  Insamlandet  av 

information  kan  vara  bra  eftersom  mycket  information  kan  vara  användbar  i  många 

situationer. Dock blir det komplext då tolkningen av all information är olika hos varje individ. 

Detta kan få konsekvenser för arbetet i den bemärkelse att medarbetarna har svårt att enas om 

vad det är för information de fått (Falkheimer et al, 2009: 69ff). Det finns troligen på grund av 

detta heller ingen samsyn bland medarbetarna kring vad som kan vara en början till en kris. 

Därmed är det viktigt för länsstyrelsen att vara medvetna om detta informationsflöde och vad 

spridningen av det som kan tänkas vara tillförlitlig information kan orsaka. Trots den tilltro 

som finns medarbetarna emellan kan detta få negativa konsekvenser eftersom det blir som ett 

”tuggat tuggummi” i den bemärkelsen att informationen som efterfrågas redan är bearbetad av 

den andra anställde. Det blir då samma effekt som viskleken eftersom den information som 

från början var någorlunda ”sann” under tiden har ändrats på grund av olika påverkansfaktorer 

och kognitiva processer.  

Informationen  kring  länets  krishantering  är  som sagt  inget  de anställda  jag intervjuat  har 

någon större kunskap om. Visserligen har de mer kunskap än gemene man eftersom de arbetar 

på  länsstyrelsen  men  de  anser  ändå  att  mer  information  önskas.  Därför  blir  mina 

rekommendationer,  precis  som  respondenterna  föreslog,  att  ha  någon  form  av 

informationsmöte där de anställda kan få en inblick i  krisberedskapssidans arbete och hur 

länets krishanteringssystem fungerar. Då kunde även möjlighet ges att informera de anställda 

om de lokala riskerna i länet, vilka fåtal av de anställda utöver TiB:arna är medvetna om. 

5.5 Förtydligande av iakttagelserna 

Slutligen följer  här ett  förtydligande och en redogörelse för de viktigaste fynden jag gjort 

under uppsatsen på länsstyrelsen, detta för att förenkla och förtydliga det som redogjorts i 

tidigare diskussion.

• De  anställda  vilka  jag  intervjuat  på  länsstyrelsen  kan  placeras  i  två  typer  av 

riskbeteende;  negligerande  optimister  och  strategiska  realister.  Dessa  typer 
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karaktäriseras  av  intervjupersonernas  beteende  gällande  risker  och 

riskkommunikation.

• På grund av den säkerhetspolitiska situationen i Sverige ser respondenterna inga större 

risker i samhället utan känner sig relativt trygga. Detta resulterar då i att de inte heller 

ser något större behov av information och riskkommunikation.

• Det finns en skillnad  mellan  TiB:arna  och de övriga anställda  jag intervjuat  kring 

kunskapen om lokala risker i länet. De som utbildat sig till TiB har en mer specifik 

kunskap om de risker som är mest sannolika att inträffa i länet. 

• Intervjupersonerna påverkas till stor del av media som sätter agendan för vilka risker 

de ser,  i  synnerhet  på ett  globalt  plan.  Trots  detta  finns en misstro  till  media  och 

därmed är inte media den informationskälla respondenterna skulle vända sig till. 

• Det finns en tillit medarbetarna emellan på länsstyrelsen då detta är den källa som de 

anställda skulle välja för att få information om risker när behovet finns. Det finns dock 

en svårighet i detta eftersom alla tolkar informationen olika.

• Det interna krissystemet WIS som TiB:arna använder sig av råder det delade meningar 

om och det finns en tveksamhet om systemet används i resten av landet. Det finns en 

uppfattning om att krishanteringsarbetet borde handla om de tre grundprinciper som 

krishanteringssystemet  innehåller  istället  för  att  arbeta  efter  ett  speciellt  uppsatt 

system. 

• De anställda jag intervjuat känner ett behov av information om krishanteringssystemet 

då  de  känner  att  denna  är  bristfällig.  Mycket  handlar  dock  om  ansvar  då 

respondenterna inte känner ett ansvar att söka efter information trots att det enligt dem 

finns information att hitta. Detta kan bero på att de heller inte känner behovet att söka 

information med tanke på den trygga situation som de beskriver. 

• Den vetenskapliga och sociala delen av riskhantering är viktiga att kombinera då ingen 

av dem kan fungera helt  isolerat.  I  arbetet  med risk- och sårbarhetsanalyser  är  det 

därför viktigt att det finns en medvetenhet kring den sociala aspekten av risker och att 

risker är något som upplevs olika av olika människor, oavsett vad den vetenskapliga 

sannolikheten för risken är. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

• Vilken yrkestitel och yrkesbakgrund har du?

• Har du utbildning att ha ansvaret som ”Tjänsteman i Beredskap”?

• Vad tänker du på när du hör ordet risk?

• Vilka risker oroar dig personligen?

• Vilka risker ser du främst på ett lokalt respektive globalt plan?

• Hur ser du på de nya risker som finns exempelvis genom klimatförändringen 

och globaliseringen?

• Finns det någon/något som påverkar din bild av risker? I så fall vem/vad?

• Varifrån får du främst information om risker och var letar du information om 

detta när du behöver?  

• Vilken information har du om länets respektive Ronneby kommuns 

krishanteringssystem?

• Hur skulle du vilja att informationen kring risker och krishantering såg ut?
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